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УДК 621.396 
 

Климаш М.М. д.т.н.; Кайдан М.В. к.т.н. 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТОКОЛІВ ОПТИЧНОЇ КОМУТАЦІЇ БЛОКІВ  

В ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ  

 
Klymash M.M., Kaidan M.V. Effectiveness of protocols optical burst switching in the 

transport network. 

 Analysis optical burst switching different protocols depending on the network workload this paper 

was conducted. When the network is overloaded almost TAW protocol appropriate to use at maximum 

load of packages in Burst was established. In order to minimize losses Burst are necessity of existence 

buffer places in the optical burst switching when used the protocol JET. For protocol INI proposed select 

separate optical channels of JET and TAW protocols. Depending on the size of Burst use different 

protocols in the proposed. In order to reduce losses, the optical buffer are full, to transfer data to the 

receiver core node in this paper was proposed. By using percolation theory to conduct research of 

effective optical burst switching different protocols was proposed. Research results allow to determine the 

optimal conditions for data transmission according to the probability of channels occupation for various 

number of core nodes 

Keywords: OBS, TAW, JET, INI, core nodes, network workload, percolation. 

 

Климаш М.М., Кайдан М.В. Ефективність протоколів оптичної комутації блоків в 

транспортній мережі.  

В роботі проведено дослідження ефективності протоколів оптичної комутації блоків в 

залежності від завантаження мережі. Представлено ефективність використання протоколів 

сигналізації для передавання даних з різними розмірами блоків. Запропоновано не втрачати блоки, 

які надходять на переповнений оптичний буфер, а передавати на транзитний вузол. Проведено 

дослідження ефективності протоколів оптичної комутації блоків з використанням теорії 

перколяції.  

Ключові слова: OBS, TAW, JET, INI, транзитні вузли, завантаженість мережі, перколяція.  

 

Климаш М.Н., Кайдан Н.В. Эффективность протоколов оптической коммутации блоков 

в транспортной сети.  

В работе проведено исследование эффективности протоколов оптической коммутации блоков 

в зависимости от загруженности сети. Представлена эффективность использования протоколов 

сигнализации для передачи данных с разными размерами блоков. Предложено не терять блоки, 

которые поступают на переполненный оптический буфер, а передавать на транзитный узел. 

Проведено исследование эффективности протоколов оптической коммутации блоков с 

использованием теории перколяции.  

Ключевые слова: OBS, TAW, JET, INI, транзитные узлы, загруженность сети, перколяция.  

 
Вступ 

Постійний інтенсивний розвиток мережі, ставить високі вимоги до телекомунікаційної 

мережі [1]. Особлива увага є до оптичної транспортної мережі, яка повинна забезпечувати 

максимальну пропускну здатність і передавати різноманітне навантаження з великою 

швидкодією. Одним із способів вирішення поставлених проблем є Optical Burst Switching 

(OBS) [2-4]. В основі роботи OBS являється застосування часової оптичної комутації, як 

тільки сформується відповідний блок даних [5-6]. На сьогодні сформовані три основні 

протоколи сигналізації OBS: Just Enough Time (JET), Tell-and-Wait (TAW), чи Intermediate 

Node Initiation (INI), детальний опис, яких представлено в роботах [7-8]. Постає питання, 

який з існуючих протоколів (JET, TAW чи INI) можна ефективно використовувати в OBS. 

Наприклад, на сьогодні незрозуміло є для протоколу INI, до якого вузла ефективно 

використовувати TAW, а потім INI. Отже, метою цієї роботи визначити, можливість 

доцільного використання в оптичній транспортній мережі з OBS протоколів JET, TAW та 

INI.  

  © Климаш М.М., Кайдан М.В. 
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1. Аналіз ефективності протоколів TAW та JET в залежності від завантаження 

мережі 

В роботі проведено дослідження завантаження мережі (ρ=λ/μ) в залежності від часу 

обслуговування, втрат, та очікування для різних протоколів. Обслуговування на вузлах (μ) є 

однаковим і постійним, а інтенсивність вхідного навантаження на вузлах (λ) змінювалась у 

залежності від дослідженого випадку для ρ, залежала від зовнішнього навантаження (коли 

вузол передає навантаження на інші вузли) і від навантаження, що проходить через вузол 

(вузол використовується як транзитний).  

Зауважимо, що трафік службових даних найменшим є для протоколу JET, для протоколу 

TAW збільшується вдвічі, а для INI є проміжним і залежить від вибору граничного вузла. 

Тобто найшвидше передача даних буде протоколом JET, коли місць в буфері немає, але 

зростає кількість втрат особливо при ρ>0,5, тому для зменшення втрат для протоколу JET 

ефективно використовувати буферізацію [4].  

Необхідно зазначити, що при формуванні блоків в OBS кількість пакетів [5,6] може бути 

максимально можливою 200 пакетів, ефективно 150 пакетів, або нормальному 100 пакетів 

при максимальному розмірі пакетів 65535 байт і мінімальному 512. Дослідження показали 

[5,6], що при використані місця в буфері 200 пакетів по 65535 байт, протокол JET не 

ефективно використовувати у порівняно з протоколом TAW. А вже при ефективному 

використанні 150 пакетів у блок, протокол JET є ефективним. 

При максимальному завантаженні пакетів у блок протокол TAW є гіршим, якщо ρ<0,85. 

На рис.1а, коли ρ=0,8 спостерігаємо, що протокол TAW є відчутно гірший по часу доставки 

навантаження від протоколу JET. Причому для JET не має відчутної різниці яка кількість 

місць є у буфері, але на рис.1б бачимо, що втрати спостерігаються лише коли буферного 

місця нема. При ρ>0,85 доцільно використовувати протокол TAW, оскільки час доставки для 

JET є гіршим рис.2 коли ρ=0,999 (за виключення, коли місць у буфері нема), а втрати 

зростають.  

 

 
 

Рис.1. Графіки залежності кількості транзитних вузлів при максимальному завантаженні 

пакетів у блоках від: а) часу доставки даних; б) відносно втрат для протоколу JET 

 

При ефективному завантаженні пакетів у блок протокол TAW не доцільно 

використовувати рис.3, коли ρ=0,98. Час доставки для протоколу JET майже однаковий, коли 

місць у буфері є більше двох (рис.3а), але втрати є малими (прямують до нуля) коли кількість 

місць є більше чотирьох рис.3б.  
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2. Дослідження ефективності процесу передавання пакетного трафіку у мережі OBS 

при використанні різних протоколів сигналізації  

Головним завданням протоколу INI є максимальне використання переваг кожного з 

протоколів JET та TAW. Найпростіше принцип роботи протоколу INI пояснюється тим, що 

до певного вузла передача даних передається згідно протоколу TAW, а далі вже згідно 

протоколу JET. Отже необхідно визначити, при якій кількості транзитних вузлів ефективно 

використовувати протокол INI.  

 

 
 

Рис.2. Графіки залежності кількості транзитних вузлів від часу доставки даних при 

максимальному завантаженні пакетів у блоках (числа відповідають кількості місць у буфері 

при протоколі JET) 

 
 

а) 

       
б) 

 

Рис.3. Графіки залежності кількості транзитних вузлів при ефективному завантаженні 

пакетів у блоки, від: а) часу доставки даних; б) відносно втрат для протоколу JET (числа 

позначено кількість місць у буфері при протоколі JET)  

 

З представлених тут досліджень випливає, що для INI при максимальному завантаженні 

пакетів у блок, коли ρ прямує до повного завантаження мережі, доцільно протокол TAW 

передавати до середнього транзитного вузла. Отже, коли службові дані надійдуть до 

приймаючого вузла, то блоки можливо будуть перебувати вже на граничному транзитному 
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вузлі. У випадку коли граничного транзитного вузла нема, то з врахуванням рис.2 доцільно 

здійснювати передачу даних згідно протоколу TAW. Отримані результати представлено на 

рис.4, причому час передачі майже не залежить від, кількості місць у буфері. Водночас 

втрати є суттєвими тільки коли місць у буфері нема. 

 

а) б) 

 

Рис.4. Графіки залежності кількості транзитних вузлів при максимальному завантаженні 

пакетів у блок, для TAW, JET та INI і граничний вузол є середній транзитний вузол при двох 

місць у буфері з виділеним і без виділеною кількістю оптичних каналів від: а) часу доставки 

даних; б) відносних втрат 

 

Аналізуючи на рис.4, коли ρ=0,999 спостерігаємо, що для протоколу INI, графік 

залежності не є лінійний. Оскільки, вибір середнього вузла є строгим коли кількість 

транзитних вузлів є непарна, тобто рівна кількість вузлів працює згідно протоколам TAW та 

JET. Коли кількість вузлів є парною, то необхідно ставити умову вибору з двох можливих 

середніх вузлів в якості граничного вузла, а саме випадок коли граничний вузол вибирається 

ближчий до приймача (рис.4), або до передавача. В кожному з можливих випадків на один 

вузол довше працює протокол TAW (перший варіант) або JET (другий). 

Видається доцільним розглянути для протоколу INI можливість виділити окремо оптичні 

канали для протоколу JET і для протоколу TAW. Для визначення ефективного 

співвідношення кількості у відсотках каналів виділено для протоколу TAW, а іншої для JET 

проведено дослідження в залежності від часу передачі даних і їх втрат (рис.5, коли ρ=0,98 та 

рис.6, коли ρ=0,999) при різній кількості транзитних вузлів.  

При малій кількості каналів від 5% до 15% для протоколу JET або TAW, час передачі 

збільшується різко. Важливими результатами згідно рис.5б та рис.6б є виникнення втрат в 

залежності від кількості каналів, що використовуються для протоколів JET і TAW. Майже 

від 20% до 60 % при використані каналів протоколом TAW втрат немає, коли середня 

завантаженість мережі є ρ=0,98 (рис.5б). При майже повному завантаженні мережі (рис.6б), 

втрати є мінімальні, коли біля 20-30 % оптичного каналу використовується протоколом 

TAW.  

На рис. 4. для протоколу INI представлено залежність, коли 30% каналів виділено для 

протоколу TAW, а інша для JET.  

Враховуючи попередні проведені дослідження пропонується передавати блоки з 

використанням OBS, в залежності від розміру блоків. Для випадку при ефективному чи 

нормальному завантаженні пакетів у блок передавати згідно протоколу JET, а вже при 

більшому завантаженні (при максимальному) пакетів у блок використовувати TAW. 
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Проводячи аналіз отриманих результатів спостерігаємо, що коли місць у буфері немає, 

то час затримки фактично співпадає, як при передачі даних згідно протоколу JET. Водночас, 

час затримки є меншими, коли передача даних здійснюється протоколом JET або TAW в 

залежності від розміру блоку, коли є певна кількість місць буфері в OBS. Зокрема, для 

прикладу на рис.7 представлено випадок коли є два місця у буфері, коли ρ=0.98.  

 

а) б) 

 

Рис.5. Діаграма для протоколу INI в залежності кількості транзитних вузлів та частки каналів 

протоколу TAW при максимальному завантаженні пакетів у блок від: а) часу доставки даних; 

б) частки втрат 

 

а) б) 

 

Рис.6. Діаграма для протоколу INI в залежності кількості транзитних вузлів та частки каналів 

протоколу TAW при максимальному завантаженні пакетів у блок від: а) часу доставки даних; 

б) частки втрат 

 

Для протоколів JET та INI пропонуємо не втрачати блоки, які надходять на 

переповнений оптичний буфер, а передавати їх на приймач транзитного вузла та здійснювати 

перетворення сигналу в електричний. Можливість зайняти вільне місце в оптичному буфері, 

або передавати дані у вільному каналі має блок, що найдовше знаходиться в транзитному 

вузлі, який перетворюється в оптичний сигнал. Найнижчий пріоритет має блок даних, що 

найпізніше надходить на даний транзитний вузол. 
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Отримані результати показали, що при перевантажені мережі час доставки даних не є 

гіршим (рис.8, коли ρ=0,98), але втрата блоків майже відсутня. Втрати, якщо і виникають, то 

у тих рідких випадках коли час перебування в мережі даних є більшим згідно вимог 

існуючих стандартів. 

 

 
 

Рис.7. Графіки залежності часу доставки даних при змінному завантаженні пакетів у блок 

протокол JET і в залежності від розміру блоків 

 

 
 

Рис.8. Графіки залежності часу доставки даних при максимальному завантаженні пакетів у 

блоків з можливим оптоелектронним (oeo) і без перетворенням для протоколів JET та INI 

 

3. Ефективність протоколів OBS в оптичній транспортної мережі в залежності від 

зайнятості каналів  

Для глибинного аналізу ефективного використання OBS в оптичній транспортній мережі 

пропонується використати теорію перколяції [10]. 

Вважатимемо, що канал вважається зайнятим, коли повністю блок не можна передати, 

оскільки або в цей момент часу з врахуванням певного проміжку часу. Оскільки, коли даний 

блок буде передаватися і не повинен надійти інший блок на цей канал, який міг бути 

зарезервоване завчасно. 

Для визначення можливості передачі між вузлами використовувалась модель тензорного 

аналізу та транспортна задача лінійного програмування [11].  
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Аналіз результатів показав, що час доставки збільшується при ймовірності завантаження 

каналів від 0,8 і вище для протоколу INI, коли граничний вузол є середнім (рис.9,а). 

Водночас втрати блоків залежать від кількості транзитних вузлів (рис.9,б). При два і менше 

транзитних вузлів, то втрати є незначними навіть при великій ймовірності завантаження 

каналів (0,9-0,95). При чотирьох або п’яти транзитних вузлах втрати не суттєві лише при 

0,15-0,2 ймовірності завантаження каналів. Таким чином, коли передавати блоків є 

доцільним при малій кількості транзитних вузлів і лише при 0,15 ймовірності завантаження 

каналів для великої кількості транзитних вузлів. 

 

а) б) 

 

Рис. 9 Діаграми для протоколу INI в залежності кількості транзитних вузлів та ймовірності 

зайнятості каналів (р) при максимальному завантаженні пакетів у блоки, при ρ=0,999 від:  

а) часу доставки даних; б) відносних втрат 

 

Висновки 

Проведено аналіз ефективності різних протоколів OBS в залежності від завантаження 

мережі. Визначено, що протокол TAW доцільно використовувати при максимальному 

завантаженні пакетів у блоки, коли мережа є майже перенавантажена. Для протоколу JET є 

необхідність існування буферних місць в OBS, що мінімізує втрати блоків.  

Запропоновано для гібридного протоколу INI виділити оптичні канали окремо при 

передачі даних для протоколів JET і TAW. З проведених досліджень встановлено, що 

ефективно 30% каналів виділяти для передачі даних згідно протоколу TAW, а іншу кількість 

каналів надати – при передачі даних відповідно протоколу JET. 

В роботі запропоновано використовувати різні протоколи в залежності від розміру 

блоків. Виявлено, що при ефективному чи нормальному завантаженні пакетів у блоки 

доцільно передавати дані відповідно протоколу JET, а вже при максимальному завантаженні 

використовувати TAW. 

Для протоколів JET та INI запропоновано не втрачати блоки, які надходять на 

переповнений оптичний буфер, а надсилати на приймач транзитного вузла. Аналіз 

результатів показав, що у такому випадку час доставки даних є допустимим, але втрата 

блоків є мінімальною. 

Для визначення ефективності використання протоколів OBS запропоновано проводити 

дослідження з використанням теорії перколяції. Проведені дослідження дозволили визначити 

сприятливі умови передачі даних у залежності від ймовірності зайнятості каналів для різної 

кількості транзитних вузлів. 
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УДК 681.7.068.4 
 

Власов О.М., д.т.н. 
 

УТВОРЕННЯ СОЛІТОНІВ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ У ВОЛОКОННИХ 
СВІТЛОВОДАХ 

 
Vlasov O.М. The formation of higher-order solitons in optical fibers.  
The features of the formation of the nonlinear propagation regime of soliton pulses in the fiber. 

Nonlinear optical properties of waveguides most significantly manifested in the anomalous dispersion. 
There may exist optical soliton formation due to the general effect of dispersion and nonlinear effects. 
The results of calculation of the dynamics of forms and spectrum of the third order soliton pulse. The 
mechanisms of interaction self-phase modulation and group velocity dispersion in the formation and 
decomposition of solіtonіv higher orders. It was found that the frequency of formation of higher-order 
solіtonіv mean that such impulses must renew the primitive form and the range of distances to multiple 
solіtonu period. This resumption was observed for solіton second and third orders in the experimental 
spatial information. 

Key words: soliton pulses, optical fibers, anomalous dispersion, nonlinear effects range, self-phase 
modulation, the group velocity dispersion, higher-order solitons. 

 
Власов О.М. Утворення солітонів вищих порядків у волоконних світловодах.  
Розглянуто особливості утворення нелінійного режиму поширення солітонних імпульсів у 

світловоді. Приведені результати розрахунку динаміки форми та спектру солітонного імпульсу 
третього порядку. Обговорюються механізми взаємодії фазової самомодуляції і дисперсії групової 
швидкості при утворенні і розщепленні солітонів вищих порядків.  

Ключеві слова:солітонні імпульси, волоконні світловоди, аномальна дисперсія, нелінійні 
ефекти, спектр, фазова самомодуляція, дисперсія групової швидкості, солітони вищих порядків. 

 
Власов О.М. Образование солитонов высших порядков в волоконных световодах. 

Рассмотрены особенности образования нелинейного режима распространения солитонных 
импульсов в световоде. Приведенные результаты расчета динамики формы и спектра солитонного 
импульса третьего порядка. Обсуждаются механизмы взаимодействия фазовой самомодуляції и 
дисперсии групповой скорости при образовании и расщеплении солитонов высших порядков.  

Ключу слова: солитонные импульсы, волоконные световоды, аномальная дисперсия, 
нелинейные эффекты, спектр, фазовая самомодуляция, дисперсия групповой скорости, солитони 
высших порядков. 

 

Вступ 
Солітонний режим поширення у волоконних світловодах цікавий не тільки як 

фундаментальне явище, поступово відбувається і практичне застосування солітонів у 
волоконно-оптичних лініях зв'язку (ВОЛЗ). Солітони знаходять застосування що найменше в 
трьох областях: створення солітонних лазерів; стиснення оптичних імпульсів; створення 
солітонних ліній зв’язку. 

Якщо зупинитеся хоча б на останньому напрямку, то можна відмітити певні досягнення 
в справі створення експериментальних солітонних ліній зв’язку. Проте оцінки показують, що 
ВОЛЗ із світловодами що працюють в лінійному режимі, уже підходять до верхньої межи 
своїх можливостей з інформаційної ємності, у той час як нелінійні або солітонні ВОЛЗ 
надають можливість, без помітного збільшення вартості систем, значно підвищити 
швидкість передачі – майже до 1Тбіт/с.   

У багатьох нелінійних системах, і ВОЛЗ не є виключенням, стаціонарний хвильовий 
стан є нестійким. Спільна дія нелінійних і дисперсійних ефектів спричиняє його модуляцію і 
таке явище називають модуляційною нестійкістю. Сам ефект проявляється як розпад 
неперервної або квазінеперервної хвилі на послідовність надкоротких імпульсів. Для 
спостереження модуляційної нестійкості в оптичних світловодах потрібна від’ємна 
дисперсія. Проте від’ємна дисперсія необхідна і для існування оптичних солітонів. Насправді 
ці явища тісно пов’язані, і в роботі [1] модуляційна нестійкість розглядалась у зв’язку з 
подальшим дослідженням поширення солітонів.  

Нелінійні властивості оптичних світловодів найбільш суттєво проявляються в області 
аномальної дисперсії. Тут можуть існувати оптичні солітонні-утворення, обумовлені 
спільною дією дисперсійних і нелінійних ефектів. 

© Власов О.М. 
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В запропонованій роботі обговорюється використання методу оберненої задачі 
розсіювання (ОЗР) , для знаходження солітонних рішень рівняння поширення відомого як 
нелінійного рівняння Шредингера (НРШ). Тут же розглядаються особливості утворення 
солітонів вищих порядків а також їх властивості при поширенні по волоконним світловодам.  

Метод ОЗР викладений в багатьох роботах і основний підхід полягає у визначенні 
підходящої задачі розсіювання, потенціал якої і є шукане рішення. Значення поля вхідного 
випромінювання використовується для одержання початкових даних розсіювання, динаміка 
яких уздовж осі Z легко знаходиться з рішення лінійної задачі розсіювання.  

 
1. Створення солітонних режимів поширення імпульсів 
Для дослідження умов створення солітонних режимів поширення надкоротких оптичних 

імпульсів тривалістю менш як 0.1 пс скористаємося спрощеним рівнянням  поширення 
оптичних імпульсів в одномодовому волоконному світловоді [2]:  
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    (1) 

де ( , )А z t  – амплітуда огинаючої імпульсу;  – оптичні втрати світловоду; T  – час, що 

вимірюється в системі відліку, яка рухається разом з імпульсом з його груповою швидкістю 

, / ;g gv T t z v 
2  – параметр, що характеризує дисперсію групової швидкості (ДГШ);  – 

нелінійний коефіцієнт 2 0 ef
n cA  , пов’язаний з нелінійним показником заломлення (

2n ) і 

ефективною площиною моди (
efA ). Три члени в правій частині рівняння (1) описують 

відповідно дію поглинання, дисперсії і нелінійності на поширення імпульсів у світловоді. У 

залежності від початкової тривалості 0T  і пікової потужності 0P  початкового імпульсу, 

дисперсійні, або нелінійні ефекти, переважають в еволюції імпульсу уздовж світловоду. 
Якщо зневажити втратами в світловоді ( 0  ) рівняння (1) приймає вид: 
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і його називають нелінійним рівнянням Шредингера і завжди використовують при 
дослідженні солітонів [3]. 

Використовуючи в рівнянні (2) заміни: 0 U A P  де 
0P  – значення пікової потужності; 

нормовані значення довжини 
DZ L   та часу 

0T T  де 
DL  - дисперсійна довжина 

 2

0 2DL T  , 
0T  – тривалість початкового імпульсу, отримуємо рівняння:  
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Параметр N визначається як: 
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,      (4) 

де нелінійна довжина розраховується за формулою 
01NLL P . Фізичний смисл параметра N 

пов’язаний з порядком солітону і це буде показано далі. Практичне значення N полягає в тім, 
що рішення рівняння (3), отримане для визначеної величини N, можна застосувати в 
багатьох практичних ситуаціях, використовуючи зміни масштабу в відповідності з рівнянням 
(4). Параметр N визначає відносний вплив ефектів фазової самомодуляції (ФСМ) і ДГШ на 
еволюцію імпульсів у волоконному світловоді В області від’ємної дисперсії групових 

швидкостей 
2sgn( ) 1.    Параметр N можна виключити з рівняння (3) заміною: 
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У цьому випадку рівняння (3) набуває стандартну форму нелінійного рівняння 
Шредингера: 
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для якого справджується наступне співвідношення подібності: якщо ( , )u    – розв’язок 

цього рівняння, то 2( , )u     також є його розв’язком (  довільний нормований множник). 

У методі ОЗР пряму задачу розсіювання, пов’язана з рівнянням (6), можна звести до 
системи [3]: 
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де 1v  і 2v – амплітуди хвиль, розсіяних на потенціалі ( , )u   ,  – власне значення. Рівняння 

(7) використовуються, щоб для даної початкової умови (0, )u   отримати початкові данні 

розсіювання. Пряма задача розсіювання характеризується коефіцієнтом відбиття ( )r  , який 

відіграє роль, аналогічну коефіцієнту Фур’є у фур’є-аналізі. Він також характеризується 

наявністю зв’язаних станів, які відповідають полюсам ( )r  , на комплексної  -площини. 

Таким чином, початкові дані розсіювання складаються з коефіцієнта відбиття ( )r   

комплексних полюсів 
j  та їхніх різниць 

jc , де 1,..., ,j N  якщо існує N таких полюсів. 

Хоча параметр N в (4) не обов’язково є цілим числом, але таке позначення використається 
для числа полюсів для того, щоб підкреслити, що цілі величини визначають кількість 
полюсів. Динаміку даних розсіювання по довжині світловоду одержують з (7), 
використовуючи добре відомі методи . 

Потенціал ( , )u    можна визначити за даними розсіювання, скориставшись, методом 

ОЗР. У загальному випадку для цього потрібно розв’язати складне лінійне інтегральне 

рівняння. Проте коли для початкового потенціалу (0, )u   значення ( )r   перетворюється на 

нуль, ( , )u    можна знайти як розв’язок системи алгебраїчних рівнянь. Даний випадок і 

відповідає солітонному режиму. Порядок солітону характеризується числом полюсів N або 

власних значень ),...,1( Njj  . Розв’язок за методом ОЗР наведено в [3]: 
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де 
2exp( )j j j jc i i          (9) 

і j2  можливо отримати із рішення наступної системи лінійних рівнянь: 
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У загальному випадку власні значення 
j  комплексні ( )j j ji    . Дійсна частина 

( , )u    визначає зміни швидкості солітону в порівнянні із груповою швидкістю gv . Для того 

щоб N-солітону стан залишався зв’язаним необхідно, щоб усі компоненти поширювалися з 

однаковими швидкостями. Математично це означає, що всі полюси 
j  – повинні лежати на 

прямій, паралельної мнимої осі. Не порушуючи спільності, можна припустити, що вони 

лежать на мнимій осі, так що 0j  . Підставляючи 
j ji   у рівняння (9), для 

j  

отримуємо:  
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2exp( )j j j jc i       .     (12) 

З рівнянь (8)-(12) видно, що солітон N порядку визначається 
j  і  ( 1,..., )jc j N , де 

jc  в 

загальному випадку комплексні. Тим не менш 3N дійсних постійних не є незалежними. 

Зокрема, якщо передбачається, що солітон є симетричний відносно 0  , то відрахування 
пов’язані із власними значеннями визначається співвідношеннями [4]: 
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Фундаментальний солітон що відповідає випадку існування єдиного власного значення 

1( 1)N  , яке визначає його амплітуду, подається так:  
2

1 1 1( , ) 2 sec (2 )exp(2 ).u h i           (14) 

Власне значення 
1  визначає амплітуду солітону. Канонічний вид фундаментального 

солітону отримуємо при (0,0) 1,u  так що 
12 1  . Рівняння (14) відповідно здобуває вид: 

( , ) sec ( )exp( 2).u h i               (15) 

Для волоконних світловодів розв’язок (15) означає, що імпульс у формі гіперболічного 

секанса із тривалістю 
0T  i піковою потужністю 

0P  обрані такими, що мають можливість 

поширюватися в ідеальному світловоді (без втрат) без спотворення своєї форми на довільно 
великі відстані. Саме ця властивість фундаментальних солітонів робить їх привабливими 
для передачі інформації в системах оптичного зв’язку. 

 
2.Утворення солітонів вищих порядків 
Солітони вищих порядків також описуються загальним рівнянням (8). Різні комбінації 

власних значень 
j  і відрахувань 

jc  дають нескінченну множину форм солітонів. Серед них 

особливу роль грають солітони, які мають початкову форму при 0  :  

(0, ) sech( )u N  ,          (16) 

де порядок солітону N-ціле число. Значення пікової потужності, необхідної для створення 

солітону N порядку, визначається з рівняння (4) і виявляється в 2N  раз більше потужності, 
необхідної для збудження фундаментального солітону. Для солітону другого порядку (N=2) 

розподіл поля отримуємо з рівнянь (8)-(13) при виборі 
1 1/ 2   і 

2 3 / 2  . Відповідне 

вираження для амплітуди поля: 

4[cosh(3 ) 3exp(4 )cosh(t)]exp( /2)
( , ) .

[cosh(4 ) 4cosh(2 ) 3cos(4 )]

i i
u

  
 

  




 
   (17) 

Цікавою властивістю цього розв’язку є те, що 2| ( , ) |u    періодично з періодом 
0 / 2.   

Таку ж періодичність мають усі солітони вищих порядків. Використовуючи визначення, що 

/ Dz L  , та 
2

0 2DL T   , можна записати період солітону як: 

2

0

0

2

.
2 2 | |

D

T
z L

 


       (18) 

Результати розрахунку динаміки форми солітону третього порядку ( 3N  ) 
проілюстрована на рис. 1. Тут показана зміна форми імпульсу на одному періоді солітону. 
При поширенні імпульсу по світловоду його тривалість спочатку зменшується, потім на 

відстані 
0 0.5z z   він розщеплюється на два, далі обидві компоненти зливаються, формуючи 

при 0zz   первісний імпульс. Ця картина повторюється на кожнім періоді солітону. Ефект 

скорочення тривалості імпульсу на початковому етапі його поширення може бути 
використаний для стиску імпульсів. 
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Рис. 1. Динаміка форми трьохсолітонного імпульсу на одному періоді солітону 

 

 
Рис. 2. Динаміка спектра трьохсолітонного імпульсу на одному періоді солітона 

 
Для того щоб зрозуміти фізичний зміст явища, що спостерігається, корисно глянути на 

динаміку спектра, зображеного на рис. 2 для того ж солітону третього порядку ( 3N  ). 
Зміни у формі імпульсу і його спектрі виникають при спільній дії фазової самомодуляції 
(ФСМ) і дисперсії групових швидкостей. При ФСМ виходить додатна частотна модуляція 
так що передній фронт зсувається в стоксову (щодо несучої частоти) область, а задній фронт 
– в антистоксову область. Розширення спектра за рахунок ФСМ ясно видно на рис. 2. при 

0/ 0,2z z  ; добре помітна типова для ФСМ модуляція. При відсутності дисперсії групових 

швидкостей форма імпульсу залишалася без змін. Але, від’ємна дисперсія стискає імпульс, 
тому що він має додатну частотну модуляцію. Скорочує свою тривалість тільки центральна 
область імпульсу оскільки тільки там зсув частоти практично відбувається лінійно. Через 
того що інтенсивність імпульсу в центральній його області істотно збільшується, спектр його 
також значно змінюється. Саме спільною дією дисперсійних і нелінійних ефектів 
пояснюється характер динаміки імпульсу зображеної на рис. 1. У випадку фундаментального 
солітону (N=1) дисперсія і ФСМ компенсують один одного таким чином, що ні форма 
імпульсу ні його спектр не змінюються при поширенні по світловоду. У випадку солітонів 
вищих порядків на початковому етапі домінують ефекти, пов’язані з ФСМ, але згодом 
дисперсійні ефекти прискорюють дію, що приводить до стиску імпульсу (див. рис.1). Теорія 
солітонів доводе, що для імпульсів з формою у виді гіперболічного секансу, що мають пікову 
потужність обумовлену формулою (4), спільне дія цих ефектів приводить до того, що 
динаміка імпульсу виявляється періодичною, первісна форма відновлюється на відстанях, 

кратних періоду солітону 0z , визначеному згідно (18). Для звичайних світловодів на основі 

плавленого кварцу 2 20    пс
2
/км на довжині хвилі 1,55 мкм. Період солітону складає 
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величину порядку 80 м для 
0 1T   пс і змінюється як 2

0T , стаючи рівним 8 км при 0 10T   пс. 

Для світловодів зі зміщеною дисперсією 2 2    пс
2
/км, і 0z  зростає на порядок при тих же 

значеннях 0T . 

Виникає природне запитання: що трапиться, якщо початкова форма імпульсу або 
значення пікової потужності відрізняються від тих, котрі потрібні по співвідношенню (16). 
Спочатку розглянемо випадок, коли значення пікової потужності не точно відповідає 
потужності солітону і величина N, отримана з (4), не є цілим число. В роботі [5] автори 
використовували теорію збурювань для рішення системи рівнянь (7). Виявляється, що 
імпульс у процесі поширення по світловоду зменшує свою тривалість, стаючи солітоном. 
При цьому частина його енергії розсіюється. Імпульс асимптотичне перетворюється в 

солітон, порядок якого є ціле число N , найближче до початкового значення N. Якщо 
записати: 

,N N         (19) 

де 0.5  , то солітонна частина яка відповідає формі початкового імпульсу визначається як: 

(0, ) ( 2 )sech[(1 2 / ) ].u N N             (20) 

Тривалість імпульсу в рівнянні (20): 

'

0 0 .
2

N
T T

N 



      (21) 

Для фундаментального солітону ( 1)N   тривалість зростає, якщо 0  ; у випадку 

1/ 2N   солітон узагалі не утвориться. З іншого боку, якщо 0  , то імпульс звужується. 
Вплив початкової форми імпульсу на формування солітону може бути досліджене при 

чисельному рішенні рівняння (6). В роботі [6] зображена динаміка гауссівського імпульсу, 
що має початковий розподіл полю у вигляді: 

2(0, ) exp( / 2).u         (22) 

Хоча 1N  , форма імпульсу змінюється при його поширенні, оскільки спочатку вона 
відрізняється від гіперболічного секанса фундаментального солітону. Цікавою особливістю є 
те, що гауссівський імпульс асимптотичне прагне до фундаментального солітону. Еволюція 

фактично закінчується при / 5Dz L  , що відповідає приблизно трьом періодам солітону. 

Схожа картина має місце і для імпульсів з іншими початковими формами наприклад із 
супергауссівською. Тривалість солітону в кінцевому стані і відстань, необхідна для еволюції 
імпульсу в солітон, залежить від початкової форми, але якісне поводження залишається тим 
самим. Ясно, що солітон може бути сформований у тому випадку, якщо пікова потужність 
початкового імпульсу перевищує граничну величину. 

 
3. Експериментальні спостереження із літературних джерел 
Автори роботи [7] першими вказали на можливість солітонного режиму поширення в 

нелінійних волоконних світловодах. Експериментальне спостереження стиснення 
пікосекундного імпульсу і утворення солітонів вперше оприлюднене в роботі [8]. У цьому 
експерименті використовувався лазер працюючий у режимі синхронізації мод, тривалість 

імпульсів 
0.5T   7 пс, довжина хвилі генерації 1,55 мкм, що знаходиться в області 

мінімальних втрат світловоду. Імпульси поширювалися по одномодовому світловоду 
довжиною 700 м, діаметр серцевини світловода 9,3 мкм. Параметри світловода, 

використаного в експерименті 2

2 20,4 пс / км   , -1 -11,3 Вт км  . Підставляючи 
0 4 псT   у 

формулу (16), одержуємо значення пікової потужності фундаментального солітону порядку 
1 Вт. В експерименті значення пікової потужності змінювалося в межах 0,3-25 Вт, форма 
імпульсів і спектр вимірялися на виході світловода. Оскільки прямий вимір форми 
пікосекундних імпульсів провести важко, за звичаєм користуються виміром 
автокореляційній функції (АКФ).  

На рис. 3 зображені автокореляційні функції і спектри імпульсів при різних рівнях 
вхідної потужності [8]. Для порівняння там же показаний АКФ і спектр лазерних імпульсів 
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(без світловода). Ширина спектра початкових імпульсів 25 ГГц відповідає практично 
спектрально-обмеженим імпульсам без частотної модуляції. 

 

 
 

Рис. 3. Автокорреляційні функції (нижній ряд) і відповідні спектри (верхній ряд) на виході 
світловода при різних значеннях пікової потужності P0 на вході 

 
Встановлено, що при малих рівнях потужності, що вводиться (0,3 Вт), при поширенні 

відбувається дисперсійне розширення тривалості імпульсів що знаходиться в згоді з 
результатами . При зростанні потужності, що вводиться, імпульси на виході звужуються і 

кінцева тривалість збігалася з початковою при значенні потужності, що вводиться, 0 1,2P   у 

Вт. Цей рівень потужності відповідає формуванню фундаментального солітону, теоретично 
розраховане значення 1 Вт. Помітна узгодженість результатів навіть якщо врахувати 
наявність ряду не дуже добре відомих відхилень від ідеального випадку. Зокрема, форма 
імпульсу на вході у світловод не є точним гіперболічним секансом. 

При більш високих рівнях потужності, що вводиться, у формі імпульсу на виході 
світловода виявляється багатопікова структура. Наприклад при 11,4 Вт АКФ являє собою 
трипікову структуру яка відповідає розщепленню самого імпульсу на два що аналогічно 

поводженню трисолітонного імпульсу поблизу точки 
0/ 0,5z z   ( рис. 1.). Спектр, що 

спостерігається, також має характерні риси (рис. 2.) поблизу 0/ 0,5z z  . Період солітону для 

експериментальних параметрів складає 1,26 км. Таким чином, для використаного в 

експерименті 700-метрового відрізка світловода 0/ 0,5z z  . Оскільки рівень потужності 

11,4 Вт також практично в 9 разів перевищує потужність фундаментального солітону, то дані 
на рис. 3. дійсно відповідають випадку 3N  . Цей висновок підтверджується 

автокореляційною функцією при 0 22,5P   Вт. П’ятипікова структура відповідає 

розщепленню лазерного імпульсу на три, що відповідає твердженням солітонної теорії для 
солітону четвертого порядку ( 4N  ). 

Періодичність утворення солітонів вищих порядків означає, що такі імпульси повинні 
відновлювати первісну форму і спектр на відстанях кратних періоду солітону. Таке 
відновлення спостерігалося для солітонів другого і третього порядків в експериментах [9], де 
довжина світловода 1,3 км відповідала приблизно одному періоду солітону. В іншому 
експерименті [10] ефект стиснення солітонів вищих порядків на початковому етапі 

поширення зображений на рис. 1. для випадку 3N  , спостерігався для значень N  аж до 13. 
Ефект стиснення солітонів - це теж перспективний напрямок подальшого дослідження 
солітонного режиму поширення. 

 
Висновки 
В результаті досліджень встановлено що отримані рівняння для фундаментального 

солітону і солітонів вищого порядку непогано моделюють нелінійний режим поширення 
солітонів. Так, фундаментальний солітон в ідеальному світловоді поширюється без 
спотворення своєї форми на відстань майже без обмежень. Саме ця властивість 
фундаментальних солітонів робить їх привабливими для інформації в системах оптичного 
зв’язку.  
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Проведені розрахунки динаміки форми та спектру солітонів третього порядку доведенні 
про існування періодичності утворення та розщеплення солітонів вищих порядків і ці зміни у 
формі імпульсу та його спектру виникають при спільній дії ФСМ і ДГШ. На початковому 
етапі домінують ефекти пов’язані з ФСМ але згодом ефекти ДГШ наздоганяють втрачене і 
це приводе до стиснення імпульсу. Динаміка імпульсу виявляється періодичною, первісна 
форма імпульсу відновлюється на відстанях кратних періоду солітону.  

Розглянуто вплив початкової форми імпульсу на формування солітону і встановлено, що 
тривалість солітону і відстань необхідна для еволюції імпульсу в солітон, залежить від 
початкової форми імпульсу але, солітон буде сформовано якщо пікова потужність 
початкового імпульсу перевищує граничну величину. 

Помітна узгодженість результатів при проведенні порівняння розрахунків динаміки 
форми і спектру трисолітонного імпульсу з друкованими експериментальними даними 
солітонної тематики.  
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УДК 681.5(042.3) 
 

Семко В.В., к.т.н.; Бурячок В.Л., д.т.н. 

 

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

ОБ’ЄКТОМ 

 

Semko V.V.,  Buryachok V.L. Model of functioning of system of intellectual 

management object.  

Determined to solve the problem of conflict interaction of objects within the 

constraints and uncertainties. A basic cellular structure of intelligent control system 

solution to the conflict. The main elements of intelligent control systems are intelligent 

converter and base management system. Based on the mathematical model of intelligent 

inverter multi-level mathematical model proposed solution to the conflict, which defines 

the essence of intelligent control system design. The mathematical model involves the 

use of semiotic and semantic models of language processing intellectual object 

management structures and internal events descriptions defines the rules and 

relationships for a semiotic model description. The proposed mathematical model is 

fundamental when using a polynomial-time algorithms in the synthesis solutions and 

choice of guaranteed control object. 

Keywords: conflict, object management, object monitoring, intelligent control 

system, mathematical model, intelligent converter. 

 

Семко В.В., Бурячок В.Л. Модель функціонування системи 

інтелектуального управління об’єктом.  

Визначені проблеми рішення конфлікту взаємодії об’єктів в умовах обмежень 

та невизначеності. Розглянуто підхід до рішення конфлікту з використанням 

багаторівневої математичної моделі, яка визначає сутність системи 

інтелектуального управління об’єктом. Запропонована математична модель є 

заснованою для використання алгоритмів з поліноміальним часом при синтезі 

рішень і виборі гарантованого управління об’єктом. 

Ключові слова: конфлікт, об’єкт управління, об’єкт спостереження, система 

інтелектуального управління, математична модель, інтелектуальний 

перетворювач. 

 

Семко В.В., Бурячок В.Л. Модель функционирования системы 

интеллектуального управления объектом.  

Определены проблемы решения конфликта взаимодействия объектов в 

условиях ограничений и неопределенности. Рассмотрен подход к решению 

конфликта с использованием многоуровневой математической модели, которая 

определяет сущность системы интеллектуального управления объектом. 

Предложенная математическая модель является основополагающей при 

использовании алгоритмов с полиномиальным временем при синтезе решений и 

выборе гарантированного управления объектом. 

Ключевые слова: конфликт, объект управления, объект наблюдения, система 

интеллектуального управления, математическая модель, интеллектуальный 

преобразователь. 

 

Вступ 

Постановка задачі. Поняття конфлікту є засадничим поняттям теорії технічних систем. 

Без вирішення конфлікту саме існування технічних систем (ТС) та технічних ергатичних 

систем (ТЕС) було б неможливим.  

© Семко В.В., Бурячок В.Л. 
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Трактування конфлікту вказує на факт тісного взаємозв'язку з проблемою 

цілеспрямованості та ціледосяжності. 

Актуальність проблеми вирішення конфліктів взаємодії конфліктуючих систем є 

очевидною для транспортних, кібернетичних, інформаційних, соціальних та інших систем. 

Аналіз літературних джерел. На дослідженні методів рішення конфлікту взаємодії 

елементів ТС та ТЕС зосереджені зусилля багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених 

[1-7].  

Тим не менш, напрацювання основних положень, які дозволили б сформувати 

комплексне рішення щодо запобігання конфлікту в складних ТС та ТЕС шляхом синтезу їх 

цілісного ціледосягаючого управління за умов невизначеності процесів функціонування цих 

систем нині знаходиться на початковій стадії і має ряд методологічних недоліків (“ефект 

доміно”, “прокляття розмірності”, “випадкова природа неконтрольованих збурень”). 

Методи штучного інтелекту дозволяють визначити шлях вирішення зазначених 

проблеми шляхом інтегрального врахування конфліктуючих факторів та вибору 

гарантованого управління щодо попередження та рішення конфлікту [8-11].  

Мета та задачі дослідження. Розробка та обґрунтування множинної моделі (ММ) 

представлення  конфлікту взаємодії об’єкту управління (ОУ) з варіативною множиною 

об’єктів спостереження (ОС) в умовах обмежень та невизначеності. ММ є основою 

методології синтезу стратегій управління (траєкторій переміщення) ОУ в просторі рішення 

(ПР) за умови наявності гарантованого управління. Застосування ММ дозволяє забезпечити 

поліноміальний час рішення конфлікту [12-15]. 

Основні задачі дослідження:  

1) Розроблення теоретико-множинної моделі взаємодії ОУ з варіативною множиною ОС 

в просторі спостереження (ПС). 

2) Розроблення семіотичної моделі взаємодії ОУ з множиною ОС. 

3) Розроблення семантичної моделі аналізу опису стану взаємодії об’єктів в ПС. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Структура та функції системи інтелектуального управління (СІУ) ОУ при розв'язанні 

конфлікту пов'язана в першу чергу з побудовою моделі системи, в якій мають бути визначені 

як традиційні елементи системи управління (СУ), так і моделі обробки даних та знань, що 

використовуються ТС або ТЕС. На відміну від традиційної СУ в СІУ усі інтелектуальні 

перетворення здійснюються підсистемами, які реалізують функції штучного інтелекту 

(експертні системи, бази знань, синтезу рішень, асоціативної пам'яті, нечіткої логіки, 

семіотичні мережі, управління структурною динамікою, тощо).  

Визначальними елементами СІУ ОУ  є інтелектуальний перетворювач (ІП) і базова 

система управління (рис. 1). При взаємодії з  зовнішнім середовищем СІУ отримує необхідну 

інформацію, формує мету, аналізує зовнішні впливи (фізичні і інформаційні) та  синтезує 

управління. Елементом інтелектуального перетворювача в ТЕС може бути людина-оператор 

(ЛО), який впливає  на базову автоматичну систему через обчислювальні системи чи керуючі 

пристрої. 

 
 

Рис. 1. Структурна схема базової системи інтелектуального управління 
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В якості ІП, який використовує системи штучного інтелекту (СШШ), застосовуються 

експертні системи, технології ситуаційного управління, управління структурною динамікою 

складних технологічних та інших інтелектуальних системи та їх елементів. 

При використанні в СІУ ІП, який використовує експертну систему або систему 

ситуаційного управління (ССУ) об'єктом, до складу СУ входять два функціональні набори 

модулів, які об'єднані в блоки синтезу та реалізації мети (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Структурна схема маніпулювання знаннями 

  

В такому разі модель СУ складається з трьох частин:  ІП (експертна система або ССУ); 

ОУ; пристрої управління СУ (обчислювальні,  перетворюючі та виконавчі пристрої). 

ІП є  логіко-перетворюючим  пристроєм, який перетворює інформацію про стан 

зовнішнього середовища і параметри функціонування ОУ, трансформує в сигнали для 

пристрою управління СУ [5].  

Визначимо математичну модель ІП в операторній формі  

),,,,( zpwuxFY  ,                                                (1) 

де (.)F  - деякий оператор інтелектуального перетворення, який характеризує структуру та 

роботу ІП; x  - вектор стану СУ; u  - вектор управління; w  - вектор впливу зовнішнього 

середовища; p  - вектор сигналів мети (цілі); z  - вектор параметрів ОУ. 

В загальному випадку ОУ описується системою рівнянь  
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де (.)f  - вектор-функція, яка описує властивості ОУ; (.)C  - задана функція вихідних 

сигналів; t - координата часу: y - вихідний вектор (вектор вимірів). 



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №3(43) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 24 

В такому разі обчислювальні та перетворюючи пристрої формують вектор управління u  

для ОУ з множини його можливих значень згідно задачі управління для досягнення мети, 

сформованої ІП на підставі похідних даних згідно співвідношень (1) і (2). 

В разі побудови ІП на основі методів ситуаційного управління використовуються 

семіотичні моделі, які ґрунтуються на формальній теоретико-моделі, що задається четвіркою 

ПAPTM ,,, ,                                             (3) 

де T  - множина базових елементів; P  - синтаксичні правила; A  - система аксіом; П  - 

семантичні правила. 

Крім моделі M відповідно співвідношенню (3) задається формальна модель, яка може 

бути інтерпретована і визначає правила і відношення для семіотичної моделі (СМ) 

VHDZL ,,, ,                                            (4) 

де Z - множина значень, які інтерпретуються, D - правила відображення, які надають 

відображення ZT   та зворотнє TZ  , тобто приписує кожному відображенню T  деяке 

відображення, що його інтерпретує; H  - правила відображення; V  - правила інтерпретації, 

які дозволяють приписувати деяке інтерпретуюче значення до будь-якої синтаксично 

правильної сукупності базових елементів. 

Тоді семіотична модель (СМ) (.)C  з врахуванням (3) і (4) можна визначити, як 

ПAPTMC  ,,,, ,                                  (5) 

де ПAPT  ,,,   відповідно є правилами зміни ПAPT ,,, . 

Використання СМ (.)C  відповідно співвідношення (5) на відміну від формальних 

моделей дозволяє змінювати усі елементи моделі M , яка визначена співвідношенням (3), в 

процесі ситуаційного управління, що дозволяє будувати моделі, які відповідають діяльності 

людини,  для поточних ситуацій.  

Використання мови знаків робить ситуаційне управління ефективним. Оскільки людина 

оточена знаковими системами, вона дістає можливість домовлятися зі своїми партнерами про 

синтаксис, семантику і прагматику знаків. 

Ситуаційне управління дозволяє описувати ряд конфліктних ситуацій, в яких 

вимагається приймати конкретні рішення. В той же час великий клас реальних задач по 

управлінню в умовах конфлікту використовують методи теорії ігор, яка припускає 

використання формальних моделей. Тому для успішного застосування методів ситуаційного 

управління при синтезі та прийнятті рішень в умовах конфлікту доцільним є використання 

також інструментарію методів теорії ігор та функціонального аналізу.  

Найбільш загальнішою моделлю прийняття рішення в умовах конфлікту є модель 

динамічної СІУ на основі моделей теорії ігор  [16]  і сучасного апарату функціонального 

аналізу [17]. 

Теорія ігор як розділ математики нині став теорією математичних моделей. 

При ігровому підході для опису конфлікту вводяться поняття: 

- коаліцій дії ДR , яка об'єднує множину гравців (учасників конфлікту) за їх діями; 

- коаліцій інтересів ИR  яка об'єднує гравців за інтересами (спільністю мети); 

- стратегій, що характеризують рішення коаліцій K  (дій ДR  і коаліцій інтересів ИR , які 

залежно від типу гри можуть мати одних і тих же гравців або утворюватися з різних гравців); 

- стосунків переваги G , як абстрактного бінарного відношення на множині всіх стратегій 

(нерідко стосунки переваги задаються функцією виграшу KW    і тоді коаліція K , якщо вона 

віддає перевагу ситуації x  до ситуації y , то означають через відношення переваги у вигляді 

yxGK  або при використанні функції виграшу за умови якщо )()( yWxW KK , то у вигляді 

yxWK ). 

Тоді формальний опис конфлікту полягає в завданні системи 
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ИД RИRД GRSSR ,,,, ,                                       (6) 

де ДR  - множина, яка об'єднує гравців (учасників конфлікту) за їх діями; 
ДR

S   - множина 

стратегій коаліції дій; S  - множина стратегій поведінки (дій) об'єктів; ИR  - множина, яка 

об'єднує гравців (учасників конфлікту) за інтересами (цілями); 
ИRG  - множина відношень 

коаліції інтересів. 

Тобто множина   згідно співвідношенню (6) є формальним описом конфлікту в 

залежності від його змісту. 

Динамічна CМ складаються з об'єкту, що характеризується деякою множиною станів, 

регулятора, під яким розуміється математична модель, що складається з елементу, який 

забезпечує оцінку стану об'єкту, і елементу, що формує управління. 

Для опису динамічного об'єкту або системи використовується математична модель [5]  

сукупності елементів (рис. 3),  які задовольняють основним аксіомам. 

 

 
 

Рис. 3. Структурна схема математичної моделі сукупності елементів динамічного об'єкту  

або системи 

 

Аксіома 1. Для заданої множини моментів часу T  та множини станів системи X  

множина вхідних впливів U  є непорожньою множиною їх припустимих значень. 

Нехай  UT  : , тоді множина значень вихідних величин Y  та множина їх 

припустимих значень 

 YXTY  : . 

Аксіома 2. Множина T  є деякою упорядкованою підмножиною множини дійсних чисел 

(напрямок часу). 

Аксіома 3. Існує перехідна функція  

 XXTT  : , 

де стан системи   Xtxtttx   ),(,,)( 00 . 

Аксіома 4. Задане вхідне відображення  YXTY  : . 

В такому разі стан системи )(tx  в момент часу t  або пари елементів множини XT   

буде являти подію (фазу) динамічної системи. Множина  XT  є простором подій (фазовим 

простором, простором станів). Управляючі дії переводить систему з одного стан в деякий 

інший. При переводі системи з одного стану в інший за допомогою керуючих дій остання 
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знаходиться в стані руху, описуючи в просторі стану траєкторію, а  динамічна система являє 

собою об'єкт управління (рис. 4). 

Законом управління є відображення UXTk : , де значення  )(,)( txtktu   

належить множині U . 

 
 

Рис. 4. Структурно-логічна схема блоку управління системи 

 

Для реалізації управління необхідно мати значення змінних стану системи )(tx , що 

потребує здійснення операції зворотного відображення XY :1 , що дозволяє визначити 

координати системи з умови  )()( 1 tytx  . 

Для оцінки стану системи оцінюється точність визначення )(tx , тобто оцінюється стан 

)(0 tx . 

Для врахування факторів взаємодії ОУ з зовнішнім середовищем та іншими учасниками 

конфлікту здійснюється аналіз їх взаємодії. При цьому чинники зовнішнього середовища і 

умов конфлікту розглядаються з позицій динамічної системи. 

При прийнятті рішення в СІУ має сенс здійснити об'єднання ІП, який вміщує блок 

прийняття рішення, з динамічною системою управління. 

Стратегія вирішення конфлікту залежить від ресурсів ОУ та факторів, які утворюють 

ситуацію прийняття рішень в умовах конфлікту. Тим самим умови конфлікту породжують 

фактори (визначені та невизначені), які впливають на стратегію вирішення конфлікту, а саме 

на синтез та вибір керуючих впливів на ОУ, які здійснюються СІУ. 

Математична модель синтезу та прийняття рішень формується з врахуванням всіх 

чинників і наявної інформації про них. Спрощена модель прийняття рішення в цьому 

випадку може бути описана системою 

 ,,,,0 JUGYD ,                                            (7) 
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де Y  - множина результатів, G  - модель переваг результатів (рішень, що приймаються); U  - 

множина стратегій прийняття рішень; L  - множина можливих значень невизначених 

чинників; J  - функція, що визначає взаємозв'язок невизначеного чинника і результат, що 

отримується в результаті прийнятого рішення;   - вся інша інформація про рішення, що 

приймається, у формалізованому виді  відомості про конфлікт (переваги інших учасників, які 

беруть участь в конфлікті, тощо). 

Зручність використання моделі (7) в умовах конфлікту визначається тим положенням, 

що вона дозволяє просто і наочно зв'язати значення невизначених чинників і стратегій з 

управлінням, що реалізовується інтелектуальною системою. 

Множини ,,,, LUGY  і функція J  формально задають компоненти рішення, що 

приймається, і визначають зв'язок з системою управління через поняття критерію і 

показників ефективності системи (показників якості і критеріїв). Показником якості або 

ефективності системи управління W  є міра відповідності реального результату управління 

Y  необхідному 
трY  для досягнення мети управління ОУ при вирішенні конфлікту і 

отриманні оцінок або вимірів інтенсивності результатів рішення. Критерієм K  [7-11] є 

правило, введене на основі  певної концепції раціональної поведінки інтелектуальної 

системи (придатності, оптимізації, адаптивності, витрат ресурсів, надійності, безпеки, тощо).  

Таким чином, можна визначити схему взаємодії моделей при описі стану взаємодії ОУ з 

варіативною множиною ОС в умовах конфлікту, обмежень та варіативної множини ОС (рис. 

5). 

Модель дозволяє спростити вирішення проблем використання інженерії знань при 

побудові моделей, призначених для прийняття ситуаційних рішень з управління станом ТС в 

штатних ситуаціях та в стані конфлікту.  

Вирішення конфлікту в умовах невизначеності, довільних обмежень ПС та варіативної 

множини ОС здійснюється шляхом визначення потрібних базисів уявлення процесів, систем 

та їх складових в межах загальносистемного розгляду властивостей предметної області. 

Таким чином, при створенні СІУ необхідно представити загальносистемні вимоги складу, 

змісту та структури логічних взаємопов'язаних задач, які вирішуються в процесі 

функціонування СУ з максимальним ступенем декомпозиції та деталізації їх структури та 

семантичних відношень між ними. 

 

 
 

Рис. 5. Схема взаємодії моделей 
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Властивості ситуаційних моделей, які використовуються в СУ, відображають 

властивості функціональних складових та структури ОУ. Для опису властивостей процесів 

прийняття ситуаційних рішень необхідно виявити та описати властивості загальносистемних 

закономірностей причинно-наслідкових процесів керуємого функціонування ОУ. При цьому 

визначаються правила представлення атрибутів СМ в множині значень параметрів, які 

відображують матеріальні процеси та які відбуваються під час функціонування ОУ, а також 

існуючі відношення між вжитими семантичними поняттями. Тобто відображаються 

взаємозв'язки між СМ та моделями процесів управління об'єктом в штатних і позаштатних 

ситуаціях та в умовах конфлікту. 

 При аналізі та синтезі систем управління об'єктом в системному плані враховується те, 

що принципово СІУ є динамічною системою, притому як чисто автоматичною так і 

ергатичною. 

Особливо гостро постає проблема створення методів і алгоритмів синтезу стратегій 

рішень та гарантованого управління ОУ в стані конфлікту за умов невизначеності, обмежень 

та варіативної множини ОС для складних процесів, включаючи динамічні нелінійні та такі, 

на які вливають збурення. 

Аналіз показав, що для вирішення проблеми аналізу та синтезу систем рішення 

конфлікту за умов невизначеності, обмежень та варіативної множини об’єктів спостереження 

необхідно: розробити методи модельного представлення систем з різним рівнем 

інтегрованості та розподіленості; розробити єдину системну методологію аналізу та синтезу 

стратегій рішення конфлікту для таких систем; провести дослідження методів побудови 

простору рішення конфлікту; провести дослідження розроблених методів синтезу рішень 

конфлікту та їх ефективності. 

 

Висновки 

За результатами проведеного аналізу методів опису взаємодії об’єктів в просторі 

спостереження за умов обмежень та невизначеності при дослідженні конфліктів в технічних 

системах запропоновано застосовувати методологію системно-структурного аналізу 

конфлікту. При дослідження конфлікту запропонована загальна модель явища в цілому, яке 

складається з моделей, що забезпечують можливість системно-функціонального аналізу з 

метою визначення усіх основних взаємозв'язків елементів конфліктуючої системи із 

зовнішнім середовищем, в якому конфлікт розвивається, а також виявлення характеру і 

способів впливу одних елементів і підструктур конфлікту на інші (біфуркації). 

При дослідженні використані інтегрально-топологічні методи аналізу складних систем, 

які базуються на використанні математичних моделей опису властивостей процесів, 

пов'язаних з об'єктами як системами. Такий підхід дозволяє отримати топологічні структури 

просторів спостереження і пошуку, синтезу рішень та вибору гарантованих управлінь 

об'єктом. 

Запропоновано концептуальну структурну схему системи ситуаційного управління 

об’єктом при вирішенні задачі конфлікту. 

Показано, що використання семіотичних і семантичних моделей є доцільним при 

вирішення конфлікту взаємодії об'єктів в довільному просторі спостереження. та синтезі 

рішень за умов невизначеності та відкритої множини об'єктів спостереження.  
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ОЦІНКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ 

 
Tkachenko O.N., Hrynkevych H.O., Perepelytsia N.L., Tsimura B.V., Yavorskyi A.O. 

Eestimation of capacity of communication channel.  

The state of channel is suggested to characterize the values of the controlled descriptions, and the 

change of capacity of channel is presented as a change of some objective function. It is suggested to use 

the method of gradient prognostication for prognostication of the state of channel. Parameters that 

characterize the state of discrete channel are analyzed. It is set that the devices of control must take into 

account group character of errors in communication channels and, due to it, control efficiency will rise. 

The methods of estimation of quality of discrete channels are considered. An algorithm that is suggested 

to use in a network with commutation of packages during organization of access of streams restriction in 

a network is described. Possibility of choice of optimal ways is considered on the basis of general and 

partial criteria of optimization. The methods of measuring of loading and indexes quality of service are 

analyzed. At measuring of loading it is expedient to use the continuous method of measuring and method 

of scan-out. In networks with commutation of packages at measuring of different indexes quality of 

service (numbers of reports, packages that expect service, to time of expectation beginning of service) it 

is expedient to use the methods of the direct counting out number of reports.  

Keywords: channel, network, quality, system of technical diagnostics, discrete, commutation of 

packages, carrying capacity, knot of commutation  

 

Ткаченко О.М., Гринкевич Г.О., Перепелиця Н.Л., Цімура Б.В., Яворський А.О. Оцінка 

працездатності каналу зв’язку. 

Проаналізовано параметри, що характеризують стан дискретного каналу. Розглянуто методи 

оцінки якості дискретних каналів. Описано алгоритм, що пропонується використовувати в мережі 

з комутацією пакетів при організації обмеження доступу потоків в мережу. Розглянуто можливість 

вибору оптимальних шляхів на основі загальних та часткових критеріїв оптимізації. 

Проаналізовано методи вимірювання навантаження та показників якості обслуговування.   

Ключові слова: канал, мережа, якість, система технічної діагностики, дискретний, комутація 

пакетів, пропускна спроможність, вузол комутації  

 

Ткаченко О.Н., Гринкевич А.А., Перепелица Н.Л., Цимура Б.В., Яворский А.А. Оценка 

работоспособности канала связи.  

Проанализированы параметры, характеризующие состояние дискретного канала. 

Рассмотрены методы оценки качества дискретных каналов. Описан алгоритм, который 

предлагается использовать в сети с коммутацией пакетов при организации ограничения доступа 

потоков в сеть. Рассмотрена возможность выбора оптимальных путей на основе общих и 

частичных критериев оптимизации. Проанализированы методы измерения нагрузки и показателей 

качества обслуживания.  

Ключевые слова: канал, сеть, качество, система технической диагностики, дискретный, 

коммутация пакетов, пропускная способность, узел коммутации 

 

Вступ 

Постановка задачі. Характеристики каналу поділяються на первинні і вторинні. 

Відносно параметрів для оцінювання стану каналу вторинні характеристики мають ряд 

переваг в порівнянні з первинними. Для них доцільно застосовувати математичний апарат, 

вони швидше вимірюються, їх можна моделювати. 

Первинні ж характеристики визначають динамічні явища. На їх долю доводиться 

найбільший відсоток всіх помилок, які виникають в повідомленні, що передається. Якщо 

первинні характеристики, що представляють інтерес з точки зору стану каналу, є 

нестаціонарними, то в цьому випадку закони зміни характеристик відповідають певним 

проміжкам часу, в межах яких їх значення можна вважати стаціонарними або повільно 

змінними (квазістаціонарними). 
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Аналіз літературних джерел. Робота [1] присвячена методу градієнтного прогнозування 

для прогнозування стану каналу. Показано, що функція працездатності екстраполюється в 

градієнтному напрямку.  

В роботі [2] досить детально розглянуто контроль стану дискретних каналів з розподілом 

помилок, близьким до незалежного. Проаналізовано можливість контролю стану дискретних 

каналів на основі одного параметра розподілу, а саме частоти помилок. Представлено досить 

детальну класифікацію видів контролю. 

В роботі [3] розглянуто питання побудови систем технічної діагностики в мережах 

передачі даних з комутацією пакетів. Проаналізовано їх особливості, переваги та недоліки. 

В роботі [4] наведено методи прямого відліку числа повідомлень, які доцільно 

використовувати в мережах з комутацією пакетів при вимірі різних показників якості 

обслуговування. 

В роботі [5] для збору службової інформації в мережі передачі даних пропонується  

застосовувати наступні методи: службових повідомлень, супроводжуючої інформації, 

зондування. Розглянуто їх сутність та особливості використання. 

 

Невирішені питання. На основі аналізу літературних джерел можна зробити наступні 

висновки. Система технічної діагностики повинна складатися з апаратних і програмних 

засобів, що забезпечують оцінку інформативних діагностичних ознак, по яких 

встановлюються умови працездатності систем. При цьому мають бути встановлені 

діагностичні моделі, що дозволяють шляхом обробки діагностичної інформації вибраних 

контрольних точок із заданою вірогідністю, глибиною і часом діагностування розпізнати 

класи технічного стану контрольованих систем. 

 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є визначення характеристик каналу, які 

впливають на зміну його працездатності, а також порівняння методів виміру навантаження 

та показників якості обслуговування мережі. 

Для досягнення мети розв’язуються такі наукові задачі: 

- аналіз характеристик та параметрів каналу, що доцільно використовувати для 

оцінювання його стану; 

- дослідження методів, що використовуються для оцінки якості дискретних каналів; 

- порівняння методів вимірювання навантаження та показників якості обслуговування.  

 

1. Визначення умов працездатності каналу 

Нехай стан каналу характеризується значеннями контрольованих характеристик x1, x2 …, 

xn. Зміну працездатності каналу можна представити як зміну цільової функції, яка має вигляд 

 

S = f (x1, x2 …, xn). 

 

Для прогнозування стану каналу скористаємося методом градієнтного прогнозування [1]. 

В цьому випадку функція працездатності екстраполюється в градієнтному напрямку, тобто у 

напрямі вектора градієнта функції працездатності. Таким чином, вектор градієнта визначає 

напрямок найбільшої зміни функції працездатності. 

Характеристики каналу змінюють свої значення в часі, які можна представити у вигляді 

xi = φi(t). У моменти часу t1, t2 …, tm, де t1< t2< … < tm, значення працездатності S 

змінюватиметься і набуватиме значень x1, x2, …, xn, тобто маємо множину {S}, яка визначає 

простір D 
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S1=f(x11, …, x1n) 

. 

. 

. 

Sm=f(xm1, …, xmn). 

 

Оскільки значення працездатності S залежить від аргументів x1, x2 …, xn, то S можна 

розглядати як вектор в багатовимірному просторі. Кінець багатовимірного вектора 

знаходиться в просторі, обмеженому гіпер-поверхнею. Положення гіперповерхні в просторі 

визначається максимальними значеннями вибраних характеристик, які задаються в ТЗ, 

вибираються за експериментальними даними або є результатом дослідження моделі. 

Гіперповерхня розділяє простір на дві області: область допустимих досліджуваних 

характеристик каналу, яка відповідає стійкій роботі каналу, і його придатності для передачі 

дискретних повідомлень; і область допустимих значень, яка представляє придатність каналу 

із-за низької достовірності передачі повідомлення. 

 

2. Контроль каналів зв’язку 

Параметри, що характеризують стан дискретного каналу, можуть бути розділені на прямі 

і непрямі. Прямими параметрами, що визначають безпосередньо якість інформації, що 

приймається, можуть бути: 

– середня вірогідність помилкового прийому двійкового елементу (біта); 

– вірогідність спотворення кодової комбінації (блоку інформації), що характеризує 

якість прийому з врахуванням групування помилок. 

До непрямих параметрів відносяться: 

– частота перезапитів, спотворених помилками блоків інформації; 

– середня вірогідність помилкового прийому символів; 

– відношення “сигнал−шум”; 

– телеграфні спотворення; 

– параметри завад. 

Відношення “сигнал/шум” дозволяє досить точно характеризувати умови прийому, але 

вимагає здійснення того або іншого способу розділення і сигналу, і завади, що приводить до 

значного ускладнення пристрою контролю.  

Контроль стану дискретних каналів з розподілом помилок, близьким до незалежного, 

заснований на контролі одного параметра розподілу, а саме частоти помилок. Якщо контроль 

стану проводиться по частоті потоку помилок двійкових елементів або спотворених 

комбінацій коду (кодових блоків), що коректує, відпадає необхідність додаткової 

надмірності для організації контролю і включення в апаратуру додаткових пристроїв 

обробки сигналу і завади [2]. 

Слід зазначити, що алгоритм функціонування і технічні параметри пристрою контролю 

істотно залежать від сфери застосування, умов роботи систем і характеристик 

використовуваних кодів, що коректують. При цьому пристрій має бути елементом системи і 

повинен розглядатися як один з його функціональних вузлів (підсистем) з врахуванням 

спільних технічних вимог. 

Реальні дискретні канали характеризуються складним груповим розподілом помилок. 

Тому природно, що способи контролю, засновані на аналізі статистики незалежних 

випробувань стають неадекватними при їх застосуванні на реальних каналах. Це диктує 

необхідність створення пристроїв контролю, що дозволяють в тій чи іншій мірі врахувати 

груповий характер помилок в каналах зв'язку і, таким чином, підвищити ефективність 

контролю. 

Канали зв'язку контролюються по таких параметрах, як рівень прийому, тривалість і 

інтенсивність короткочасних перерв зв'язку, амплітуда і тривалість імпульсних завад, 
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статистичні характеристики завад, величина зсуву частоти, відхилення амплітудно-частотних 

і фазочастотних характеристик, частоти і величини викидів фази сигналу. Одним з найбільш 

складних завдань контролю елементів мережі є контроль якості дискретних каналів, що 

формують мережу ПДС. Одним з основних методів є оцінка станів якості каналів, які 

кваліфікуються як працездатний і непрацездатний стан. Працездатний дискретний канал 

зазвичай має стаціонарні і нестаціонарні стани, а нестаціонарні стани можуть 

характеризуватися чергуванням стаціонарних станів або параметрів в часі. 

Якість дискретних каналів поряд з конструктивними даними непрямо оцінюється якістю 

передачі інформації по каналах: 

– методом оцінки через параметри завад; 

– методом оцінки через параметри сигналів; 

– методом оцінки через вторинні статистичні характеристики сигналів (спотворень 

елементів, дроблень імпульсів, помилок). 

Результати цих оцінок використовуються як для встановлення технічного стану 

(діагностування, прогнозування) каналу передачі даних, так і для підвищення вірогідності 

послідовності сигналів, що приймається. 

 

3. Організація обмеження доступу в мережу 

У мережі з комутацією пакетів різке і глибоке падіння пропускної спроможності 

викликає лавиноподібне поширення явища блокування по всіх вузлах комутації, що в лічені 

секунди може привести до блокування всіх елементів мережі. Тому система управління 

повинна забезпечити оперативне і надійне обмеження доступу потоків в мережу шляхом 

виставляння порогів {К} і розсилки необхідної службової інформації до всіх абонентів 

(інтерфейсів). 

З цією метою пропонується використовувати алгоритм, суть якого полягає в утворенні 

замкнутих ненаправлених шляхів, які покривають всі вершини графа, що відображає мережу, 

і проходять через центральну вершину [3]. 

Службове повідомлення, що несе інформацію про всі пороги {K}, з центру управління 

мережею лавиною передається на всі суміжні вузли комутації. На кожному вузлі комутації 

запам'ятовується гілка, з якої прийшло першим службове повідомлення. З повідомлення 

прочитується призначена для даного вузла інформація про пороги {К}, після чого 

проводиться зміна старих порогів на нові {K}. У саме ж повідомлення заноситься квитанція 

про доведену команду (поріг). Додаткове службове повідомлення прямує у всі суміжні з 

даним вузлом вузли комутації. 

На кожному вузлі запам'ятовуються гілки, по яких надійшли службові повідомлення за 

часом другими, третіми і т.д. Ці повідомлення без змін повертаються назад по шляху 

прибуття першого за часом повідомлення. При поверненні службового повідомлення з 

квитанціями в центр управління у випадку виходу з ладу однієї з гілок, що входить в 

найкоротший шлях повернення, повідомлення прямують по шляху переходу другого за 

часом службового повідомлення, а в разі відмови і цього шляху – по шляху третього і т.д. 

Тим самим забезпечується як висока надійність і оперативність доведення службових 

повідомлень, так і висока надійність і оперативність збору квитанцій про виставлені пороги, 

що виключає повторну передачу службового повідомлення з центру управління мережею. 

Слід зазначити, що навіть при досить оперативних алгоритмах обмеження навантаження 

блокування повністю не унеможливлюються, що вимагає додаткових заходів по боротьбі з 

блокуваннями. Такі заходи забезпечуються алгоритмами управління внутрішніми потоками, 

тобто тими потоками, які вже допущені в мережу. 

 

4. Критерії вибору оптимальних шляхів 

Існують загальні і часткові критерії оптимізації. При статистичній маршрутизації, як 

правило, використовуються загальні критерії і проводиться системна оптимізація, тоді як при 
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адаптивній маршрутизації найчастіше приймаються часткові критерії і відбувається вибір 

оптимального шляху з точки зору користувача. Природно, призначена для користувача 

оптимізація не гарантує системної оптимізації, проте в деяких випадках вони можуть давати 

практично однакові результати. 

За рідким виключенням алгоритми маршрутизації, що використовують часткові критерії, 

засновані на алгоритмах вибору шляху в графі, тобто здійснюється вибір мінімального по 

“вазі” шляху. За “вагу” шляху (критерій, що оптимізується) приймається певний параметр 

мережі, який необхідно мінімізувати по заданому алгоритму. Параметрами можуть служити 

довжина лінії, число транзитних ділянок в шляху, сумарна затримка при передачі по даному 

шляху і т.д. 

Наприклад, у відомому методі рельєфів в якості критерію оптимальності береться число 

транзитних центрів комутації в шляху. Шлях, де число транзитних центрів комутації пакетів 

(ЦКП) найменше, вибирається за оптимальний. Головний недолік цього методу – 

нечутливість до затримок в чергах. 

При формуванні ваги шляху вирішальне значення має доступна в даний момент 

динамічна інформація про стан мережі. Якщо є можливість обчислити або виміряти 

завантаження ліній, що входять в маршрут, то можливе застосування декількох стратегій 

вибору шляху. Наприклад, якщо маршрут вибирається по максимальній залишковій 

пропускній спроможності, то пропонується використовувати наступне правило вибору 

маршруту 

 

max𝛾{min(𝑐𝑖(1 − 𝜌𝑖))}, 

 

де γ – сумарне вихідне навантаження; сi – пропускна спроможність лінії зв'язку; ρi – 

вірогідність використання лінії. 

Важливим показником, що характеризує ефективність методу маршрутизації, є середній 

час доведення службової інформації і її об'єм. Під середнім часом Тс розумітимемо 

статистично усереднене значення інтервалу часу між моментами виникнення службового 

повідомлення і моментом зміни маршрутної таблиці (МТ) у всіх ВК мережі, що викликане 

цим службовим повідомленням. 

Наявність службової інформації викликає погіршення якості обслуговування запитів 

користувачів, тому при тому або іншому методі адаптивної маршрутизації доцільно 

оцінювати об'єм службової інформації по ступеню погіршення якості обслуговування. 

Для оцінки ефективності для мереж з КП можуть використовуватися і інші підходи. В 

цьому випадку як міра оцінки ефективності можуть виступати продуктивність, об'єм 

передаваних повідомлень, накладні витрати і т.п. Проте внаслідок складності аналітичного 

вирішення більшість оцінок і порівнянь адаптивної маршрутизації в даний час традиційно 

базуються на імітаційному моделюванні і результатах вимірів. 

 

5. Методи вимірювання навантаження і показників якості обслуговування 

Вимір навантаження і показників якості обслуговування може проводитися з метою: 

– технічної експлуатації, прогнозування навантаження; 

– вивчення потоків навантаження і якості, накопичення статистичних даних. 

Залежно від мети вибираються методи виміру, вимірювальні прилади і вимірювані 

показники (об'єм і періодичність виміру, час їх проведення і т. д.), тобто до системи вимірів в 

цілому пред'являються різні вимоги. Ці вимоги також залежать від методу комутації, що 

використовується на мережі. Крім того, система вимірів повинна дозволяти вести контроль 

за такими чинниками, які в сукупності можуть значно збільшити навантаження, змінити 

характер його надходження і значно понизити якість обслуговування. 

Необхідно підкреслити, що вимірюється лише обслуговуване навантаження, наприклад, 

його інтенсивність у. Інтенсивності вхідного с та втраченого х навантажень не можуть бути 
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виміряні, оскільки не може бути виміряна тривалість необслуговуваного виклику або об'єм 

непереданого повідомлення. Тому значення с і х визначаються розрахунком через у, якщо 

виміряні показники якості обслуговування, а саме вірогідність своєчасної доставки 

повідомлень Q або величина втрат. 

При вимірі навантаження доцільно використовувати безперервний метод виміру і метод 

сканування. При безперервному методі виміру за відрізок часу від 0 до Т навантаження Н 

дорівнює сумі навантажень Нi по інтервалах n обслуговуючого пристрою, на якому 

проводиться вимір 

 

Н = ∑ 𝐻𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

 

Якщо отримане таким чином навантаження Н розділити на загальний час вимірів в 

годинах, тобто віднести до одиниці часу, то шукана величина буде інтенсивністю 

навантаження yi 

 

у =
Н

Т
=

∑ 𝐻𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

. 

 

Метод сканування полягає в підрахунку числа зайнятих приладів в окремі моменти часу. 

Відомо, що середнє значення навантаження за період виміру дорівнює середньому числу 

одночасно зайнятих приладів. В цьому випадку 

 

Н =
1

𝑁
∑ 𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

 

де k – число одночасно зайнятих пристроїв при i-му скануванні; N – загальне число 

сканувань. 

Оскільки за навантаженням не ведеться безпосереднього спостереження, то метод 

сканування вносить погрішність і виявляється менш точним в порівнянні з безперервним 

методом. 

Середня помилка при визначенні навантаження Н визначається за формулою Пальма: 

 

𝑑𝐻 = 𝐻√
1

𝑛
∙
1+𝑒𝛼

1−𝑒−𝛼
(𝛼 − 2), 

 

де n – число занять; α – відношення інтервалу Δt між двома моментами сканування 

(інтервалами сканування) до середнього часу заняття Θ. 

Для визначення інтенсивності обслуговуваного навантаження необхідно отримане 

значення навантаження Н розділити на загальний інтервал часу вимірів. 

У мережах з КП при вимірі різних показників якості обслуговування (числа повідомлень, 

пакетів, що очікують обслуговування, часу очікування початку обслуговування і т. д.) 

доцільно використовувати методи прямого відліку числа повідомлень. Вони засновані на 

прийомі імпульсів для кожної події і накопичення їх в пакети (наприклад, в лічильниках). В 

сучасних ВК навантаження і показники якості обслуговування вимірюються програмними 

методами [4]. 

Висновки 

Залежно від мети вибираються методи виміру, вимірювальні прилади і вимірювані 

показники (об'єм і періодичність виміру, час їх проведення і т. д.), тобто до системи вимірів в 

цілому пред'являються різні вимоги. Ці вимоги також залежать від методу комутації, що 

використовується на мережі. Крім того, система вимірів повинна дозволяти вести контроль 
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за такими чинниками, які в сукупності можуть значно збільшити навантаження, змінити 

характер його надходження і значно понизити якість обслуговування. 

При вимірі навантаження доцільно використовувати безперервний метод виміру і метод 

сканування. 

У мережах з КП при вимірі різних показників якості обслуговування (числа повідомлень, 

пакетів, що очікують обслуговування, часу очікування початку обслуговування і т. д.) 

доцільно використовувати методи прямого відліку числа повідомлень. 
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УДК 621.391 
 

Недашківський О.Л., к.т.н. 

 

ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ 

ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 

 
Nedashkivskyy O.L. Quality measurement of Internet access parameters according to the 

standard DSTU ETSI EG 202 057-4: 2015.  

The National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization 

(NKRZI) has established requirements for service providers to specify in contracts minimum access to 

Internet speeds of transmission and reception of data in the fixed network, and maximum speed of 

transmission and acceptance of data for Internet access services for mobile communications. 

The document provides QoS parameters of access to Internet as they are perceived by the user (in 

the context of the users point of view). 

In our view, to consider “spirit” of the document and the reali-ties of Internet access in Ukraine the 

measurements of Internet access QoS should also be carry out in the corresponding areas separately. 

Proposed new scheme of QoS measuring of Internet access. 

Obtained the following conclusions: a) standard regulates only baseline for Internet access; in 

standard does not mentioned MetroEthernet network; b)in the standard there is not any requirement for 

placement of Test-Server after limiting traffic systems (hardware, performing traffic flow management, 

including using mechanisms of limiting the maximum speed, according to tariff plans), but this is 

important to achieve the compliance of the real rate stated. 

It is necessary to conduct further research of real loading pro-file, without which it is impossible to 

offer a standard profile tests. 

Keywords: quality of service parameters, access network, Internet. 

 

Недашківський О.Л. Вимірювання параметрів якості доступу до Інтернет відповідно до 

стандарту ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015.  

Розглядаються вимоги стандарту ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015. Даються рекомендації по 

імплементації на мережах України. Вказуються проблеми, що потребують додаткових досліджень. 

Запропонована уточнена еталонна схема доступу до мережі Інтернет та описані сценарії 

організації вимірів в контексті національних реалій. 

Ключові слова: параметри якості обслуговування, мережі доступу, Інтернет. 

 

Недашковский А.Л. Измерение параметров качества доступа в Интернет в соответствии 

со стандартом ДСТУ ETSI EG 202 057-4: 2015.  

Рассматриваются требования стандарта ДСТУ ETSI EG 202 057-4: 2015. Даются 

рекомендации по имплементации на сетях Украины. Указываются проблемы, требующие 

дополнительных исследований. Предложенная уточнена эталонная схема доступа к сети Интернет 

и описаны сценарии организации измерений в контексте национальных реалий. 

Ключевые слова: параметры качества услуг, сети доступа, Интернет. 

 

Вступ 
З 1 січня 2017 року швидкості передавання та приймання даних стануть обов’язковим 

предметом договору про надання послуг доступу до Інтернет [1]. Відповідне рішення НКРЗІ 

від 23.08.2016 № 439 «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання 

телекомунікаційних послуг [2] та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій 

(діяльність з надання послуг доступу до Інтернет) [3]». Зазначене рішення НКРЗІ 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.09.2016 за № 1268/29398. опубліковано в 

«Офіційному віснику України» від 11 жовтня 2016 року № 78. 

Національна комісія встановила вимоги для постачальників послуг зазначати в договорах 

про надання послуг доступу до Інтернет (тарифних планах) значення мінімальних 

швидкостей передавання та приймання даних в мережах фіксованого зв’язку або розраховані 

максимальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернет для 

рухомого (мобільного) зв’язку. Запропоновані зміни сприятимуть реалізації прав споживачів 

щодо отримання якісних телекомунікаційних послуг, вільного вибору оператора, провайдера 

телекомунікацій за показниками ціна/якість, а також стимулюватимуть подальший розвиток 

конкуренції на ринку надання послуг доступу до Інтернет. 

© Недашківський О.Л. 
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Змінами передбачено вимірювання швидкостей передавання та приймання даних для 

послуг доступу до Інтернету відповідно до національного стандарту України ДСТУ ETSI EG 

202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT[4]) виключно в межах телекомунікаційної 

мережі оператора – постачальника послуги, з яким укладено договір. 

Запровадження даного стандарту на науково-обґрунтованих засадах окрім підвищення 

якості обслуговування користувачів Інтернет дозволить на основі адекватної порівнюваності і 

відтворюваності результатів контрольних замірів (деякі проблеми порівняння результатів, 

отриманих різними організаціями та за різною методологією висвітлені в [4]) отримати 

коректні дані, які необхідні для аналізу і порівняння ступеня якості надання послуг доступу в 

Інтернет різними операторами і державами, які імплементували даний стандарт [5]. 

 

1. Аналіз вимог стандарту 

Метою стандарту є формалізація загальних рекомендації щодо визначення і методики 

вимірювання параметрів якості обслуговування (QoS - Quality of Service), в контексті 

сприйняття кінцевими користувачами. Основна задача цих параметрів - визначення 

об'єктивних і порівнюваних показників QoS з метою інформування користувачів. 

В загальному випадку даний документі стосується будь-якої телекомунікаційної послуги, 

проте деякі параметри можуть мати обмежене застосування. Стандарт призначений для 

надання набору параметрів, з якого можна вибирати окремі елементи. Не є обов'язковим 

використання всіх чи будь-якого елементу. Параметри QoS перш за все пов'язані з послугами 

та сервісними функціями, а не з технологією, яка використовується для надання послуг. Тому 

параметри повинні бути здатними до застосування не залежно від технології передачі. 

Встановлення цільових значень для QoS не регламентується. Параметри QoS, описані в 

цьому документі, не призначені для вичерпної оцінки QoS послуг зв'язку. Документ наводить 

набір параметрів QoS, який охоплює аспекти, які стосуються користувача, а не повний 

перелік параметрів QoS. Цей набір був обраний для ділянок (сегментів мереж), де моніторинг 

QoS, !! здається найбільш доцільним, тобто для ділянок, в яких найбільш ймовірно будуть 

наявні порушення QoS (деградація параметрів показників якості). 

Якщо зацікавлені сторони (оператори, провайдери, користувачі, державні регулятори) 

забажають розглянути інші параметри QoS, рекомендується, наскільки це практично 

можливо, слідувати загальному підходу, який застосовано в стандарті. 

Перелік параметрів QoS призначається для використання користувачами для розуміння 

різних телекомунікаційних послуг. В залежності від різних умов, можуть бути обрані 

скорочені набори. Наприклад один параметр може бути актуальним для багатьох 

користувачів в одних країнах або ринках і не мати значення в інших. 

Зацікавлені сторони - користувачі, клієнти, регулятори, постачальники послуг, мережеві 

оператори та інші сторони, зацікавлені в використанні параметрів QoS - повинні вирішувати 

спільними зусиллями, які параметри повинні бути використані в конкретній ситуації. При 

цьому рекомендується додержуватись наступних принципів: 

1. Наявність точно визначеної мети, для якої будуть використовуватися параметри QoS; 

2. Загальний рівень якості досягається за умови застосування більшістю операторів; 

3. Забезпечення рівня деталізації та точності параметрів, достатнього для забезпечення 

можливості адекватного порівняння; 

4. Врахування вартісних характеристик: проведення вимірювань та формування 

звітності для кожного параметра. 

Для досягнення головної мети стандартом проведена переоцінка терміну «Доступ до 

мережі Інтернет». На відміну від інших (традиційний) телекомунікаційних послуг, доступ до 

Інтернет складається з різних з'єднань і служб, які повинні бути доступні в поєднанні з тим, 

щоб дати можливість функціонального доступу до мережі Інтернет. В загальному випадку, 

якість послуг, що сприймається користувачем, залежить від якості кожного окремого 

елемента з'єднання «з кінця в кінець». Користувач розуміє доступ до Інтернет в якості 

можливості доступу до послуг, які покладаються на транспортні механізми в мережі. Для 
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більшості користувачів чистий (фізичний) доступ до мережі Інтернет не має ніякого 

практичного застосування. Використовуючи технічну мову, користувач повинен бути в змозі 

мати доступ до транспортних механізмів мережі Інтернет, а саме - доступ до передачі IP 

рівня. Це дає користувачу можливість підключення до інших суб'єктів в мережі Інтернет (на 

основі IP-мережі).При цьому доступ в Інтернет може бути зрозумілий як платформа для 

доступу до інших «кінцевих» послуг. 

Тому термін доступ до Інтернет повинен розумітися в першу чергу як - фізичний і 

логічний доступу до ядра мережі, тобто доступ включає всі функціональні можливості, які 

необхідні, користувачеві для встановлення з'єднання з іншими вузлами Інтернет і 

використання додаткових послуг (сервісів). При цьому, фізичний та логічний доступ може 

бути забезпечений різними постачальниками послуг. 

Питання, які лежать за рамками базового розуміння доступу в Інтернет, наведеного в 

стандарті, в значній мірі залежать від конкретної послуги «з кінця в кінець», і тому повинні 

бути предметом додаткових досліджень. 

У документі наводяться параметри QoS доступу до Інтернет так, як вони сприймаються 

користувачем (в контексті сприйняття користувачами).Термін доступ до мережі Інтернет 

включає в себе фізичний доступ між кінцевим обладнанням користувача та точкою 

підключення до мережі провайдера Інтернет (IAP - Internet Access Provider), який надає 

доступ до Інтернет. Обсяг параметрів обмежується тільки способом доступу. Параметри 

якості послуг «з кінця в кінець» виходять за рамки цього документа. 

Сам доступ в Інтернет забезпечується за допомогою IAP. З'єднання між кінцевим 

обладнанням користувача і IAP може встановлюється через транзитну мережу. У більшості 

випадків це телекомунікаційна мережа загального користування (PTN- Public 

Telecommunications Network ), але не виключаються проводові та безпроводові локальні 

обчислювальні мережі (LAN - Local Area Network). Базовий сценарій для доступу в Інтернет 

наведено на рис. 1. 

У багатьох випадках постачальник послуг доступу в Інтернет може залежати від інших 

постачальників. Прикладом може служити IAP, який пропонує доступ до Інтернет, але не 

забезпечує доступ від користувача до NTP. У таких випадках постачальник сервісу для 

клієнта несе відповідальність за всі елементи, які він отримує оплату від клієнта. Для того, 

щоб задовольнити QoS, постачальник послуг повинен буде впевнитися про наявність 

адекватних QoS, які забезпечуються залученими постачальниками послуг. Параметри QoS 

відповідального постачальника послуг повинні відображати як свій власний внесок , так і 

внесок усіх залучених постачальників. 

Нагадаємо основні типові види доступу: 

1. вузькосмуговий фіксований доступ - dial-up, ISDN; 

2. широкосмуговий фіксований доступ -хDSL, cable modem, MetroEthernet [6]); 

3. бездротовий доступ – WLAN (Wireless Local Area Network), GSM (Global System for 

Mobile communications), GPRS (General Packet Radio Service) and UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System). 

Методи вимірювання, визначені в документі, в принципі можуть бути застосовані до 

будь-яких технологій доступу, включаючи безпроводові, але з певною обережністю. 

Запропоновані в документі методи вимірювання орієнтовані на технології фіксованого 

доступу (в т.ч. безпроводового), але не враховують ефекти, пов'язані з мобільним доступом. 

Відомо два методи отримання даних про параметри функціонування мережі: 

1. моніторинг реального трафіку; 

2. тестові заміри. 

На даний момент не існує відомої методики оцінки якості доступу в Інтернет, яка б 

базувалася на моніторингу реального трафіку і при цьому забезпечувала відтворюваність і 

порівнювальність отриманих результатів. Це вимагає подальшого вивчення і має бути 

предметом додаткових досліджень. 

Враховуючи переваги і недоліки кожного, рекомендується застосування метода, 
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заснованого на тестових замірах. 

При цьому обидва методи вимірювання вимагають документального фіксування 

детального «плану вимірювання», який повинен забезпечувати надійність статистичних 

даних, передбачати певний час на підготовку для тестування. 

В табл. 1 наведені параметри QoS, метод вимірювання та організатор вимірювань. 

 

Таблиця 1. Зведення параметрів QoS [5] 
Параметри Що вимірюється Вимірювальний метод Організатор вимірювань 

Час реєстрації в мережі Кількість успішних спроб 

реєстрації в мережі  

Тестові виклики  Всі IAP, які вимагають 

реєстрації в мережі / 

входу в систему (логін 

процес)  

Швидкість передачі 

даних 

(окремо по кожному 

напрямку передачі)  

1. Максимальна швидкість 

передачі даних, кбіт/с. 

2. Мінімальна швидкість 

передачі даних, кбіт/с. 

3. Середнє значення і 

стандартне відхилення 

швидкості передачі даних, 

кбіт/с  

Тестові виклики  Всі IAP  

Коефіцієнт невдалих 

спроб передачі даних 

Коефіцієнт невдалих спроб, 

%  

Тестові виклики  Всі IAP  

Коефіцієнт успішних 

спроб реєстрації в 

мережі 

Коефіцієнт успішних спроб 

реєстрації в мережі, %  

Тестові виклики  Всі IAP, які вимагають 

реєстрації в мережі / 

входу в систему (логін 

процес)  

Затримка (часу в одну 

сторону) 

1.Середні значення затримки 

в мілісекундах. 

2. Стандартне відхилення 

затримки  

Тестові виклики  Всі IAP  

 

В табл. 2 наведені вимоги по оприлюдненню результатів вимірювань. 

 

Таблиця 2. Параметри QoS та відповідальний за їх оприлюднення [5] 

Параметри QoS Результат вимірювань 
Інформація 

представляється 

Час реєстрації в мережі Найменше значення часу реєстрації в 

мережі для 80% і 95% спроб 

IAP 

Швидкість передачі даних  

(окремо по кожному напрямку 

передачі)  

Максимальне, мінімальне і середнє 

значення швидкості передачі даних а також  

 стандартне відхилення 

IAP 

Коефіцієнт невдалих спроб 

передачі даних  

Відсоток невдалих спроб передачі даних  IAP 

Коефіцієнт успішних спроб 

реєстрації в мережі  

Відсоток успішних спроб реєстрації в 

мережі 

IAP 

Затримка (часу в одну сторону)  Час в секундах IAP 

 
2. Базова (еталонна) схема доступу до мережі Інтернет 
В принципі мережа доступу може бути розділена на дві частини: секцію, яка забезпечує 

фізичний доступ, і секцію концентрації/транзиту (агрегації/транзиту). 
Локальний комутатор (рис. 1) концентрує трафік і відправляє на IAP. Цей пункт зв'язку 

суттєво впливає на якість доступу в Інтернет. Виміряні параметри якості будуть змінюватись 
при зміні навантаження. Параметри якості Інтернет послуги «з кінця в кінець» залежать від 
якості мережі IAP, мережі загального користування та контент-провайдера. Але ці ефекти 
виходять за рамки параметрів QoS, що регламентуються досліджуваним стандартом. 

Параметри QoS, визначені в документі, стосуються тільки оцінки якості зв'язку між 
кінцевим користувачем і IAP. 
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Рис. 1. Базова (еталонна) схема доступу до мережі Інтернет [5] 

 

Базова (еталонна) схема вимірювання (рис. 2) QoS доступу до Інтернет складається з 

випробувального комп'ютера Test-PC, який підключено до мережі доступу, а також 

спеціального випробувального серверу Test-Server, який знаходиться в мережі IAP. 

 

 
Рис. 2. Базова (еталонна) схема вимірювання параметрів QoS доступу до мережі Інтернет [5] 

 

Щоб оцінити якість зв'язку між кінцевим користувачем і IAP Test-Server повинен бути 

розміщено як можна ближче до шлюзу «мережа доступу/IAP» (AccessNetwork/IAP). Ця точка 

обирається у відповідності з розумінням терміну «доступ в Інтернет», як визначено в 

стандарті. 

Якщо необхідно також враховувати вплив мережі IAP на QoS, то Test-Server повинний 

бути розташовано якомога ближче до шлюзу IAP/відкритий Інтернет. 

На наш погляд, цю схему можна і доцільно уточнити. Щоб оцінити відповідність 

реальної швидкості передачі заявленим, Test-Server повинен бути розміщено за системами 

обмеження трафіку (Shaper’s).Shaper – це програмно-апаратні технічні засоби, які виконують 

управління потоком трафіку, в т.ч. обмеження максимальної швидкості у відповідності до 

тарифних планів). 

Пропонована схема вимірювання QoS доступу до Інтернет наведена на рис. 3. 

Слідуючи букві «ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 2008-0»[5] точка, в якій повинно бути 

встановлено Test-Server, може бути розміщена в будь-якому місці між шлюзами мережі IAP. 

Проте рекомендується вибирати її якомога ближче до шлюза AccessNetwork/IAP. 
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Рис. 3. Пропонована схема вимірювання QoS доступу до Інтернет 

 

На наш погляд, аби врахувати «дух» документа та реалії Інтернет доступу в Украйні, при 

яких часто провайдери розділяють «Світовий сегмент», «Український сегмент» та 

«Внутрішній сегмент», необхідно здійснювати вимірювання за відповідними напрямками 

окремо. 

Враховуючи викладене, ми бачимо кілька можливих сценаріїв: 

1. Сценарій 1 (місце встановлення Test-Server у Точці 1): результати вимірів будуть 

відображати фізичні та канальні можливості «абонентського доступу» (Рівні 1 та 2 моделі 

OSI). Цей сценарій можна використовувати тільки якщо до цієї точки здійснено 

застосовування, у відповідності до тарифних планів та  профілів управління трафіком. Якщо 

ні, то треба розглядати сценарії 2 і 3. 

2. Сценарій 2 (місце встановлення Test-Server у Точці 2): результати вимірів будуть 

відображати фізичні, канальні та мережеві можливості «абонентського доступу» (Рівні 1, 2 та 

3 моделі OSI), Цей сценарій можна використовувати тільки якщо до цієї точки здійснено 

застосовування у відповідності до тарифних планів профілів управління трафіком. Якщо ні, 

то треба розглядати сценарій 3. 

3. Сценарій 3 (місце встановлення Test-Server у Точці 3): результати вимірів будуть 

відображати фізичні, канальні, мережеві можливості «абонентського доступу» (Рівні 1, 2 та 3 

моделі OSI), а також застосовувані (обмежувальні) у відповідності до тарифних планів 

профілі управління трафіком. 

 

3. Рекомендації до конфігурації тестового обладнання 

Рекомендовані налаштування параметрів TCP Test-PC є одними з можливих (з коробки) 

реалізацій загальної операційної системи клієнта. 

Причина, чому запропонована така конфігурація пов'язана з тим, що для користувача 

вона максимально наближена до конфігурації «за замовчуванням» (враховуючи, що більшість 

клієнтів буде використовувати Microsoft Windows): 

•  Максимальний розмір сегменту (Maximum Segment Size) між 1 380 Байт та 1 460 Байт; 

•  Розмір TCP RX вікна (TCP RX Window Size) = 16 384 Байт; 

•  Опція вібіркового підтвердження (SACK) увімкнено; 

• Явне повідомлення про перевантаження (ECN) відключено; 

•  Зміна TCP вікна (TCP Window Scaling) увімкнено; 

•  Мітка часу TCP (TCP Timestamping) відключено; 

•  Визначення PMTU (PMTU Discovery) відключено (але DF-біт встановлено); 

•  Швидка повторна передача TCP (TCP Fast Retransmit); 
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•  Швидке відновлення TCP (TCP Fast Recovery) увімкнено; 

•  Затримане підтвердження (Delayed ACK) увімкнено (200 мс); 

Рекомендації до конфігурації Test-Server: 

1. всі тести повинні проводитись на окремих, добре специфікованих серверах 

(характеристики і параметри яких добре задокументовані, аби забезпечити можливість 

відтворюваності і порівнюваності результатів; 

2. застосування комерційних серверів (сервери які використовуються для надання різних 

сервісів)не допускається; 

3. при вимірюваннях, Test-Server повинен бути ідентифікований за допомогою IP-адреси 

(а не його FQDN, для того, щоб уникнути проблем з DNS пошуком і в тому числі стратегією 

ОС при кешуванні DNS): 

4. TCP параметри Test-Server повинні бути запротокольовані. 

Оскільки кількість ОС, які використовуються Інтернет-серверами, більше, ніж на стороні 

клієнта, не надається однієї конкретної рекомендації щодо TCP налаштувань цих серверів. Як 

мінімум, параметри налаштувань стеку TCP тестового сервера повинні бути здатні на 

наступне: 

•  Максимальний розмір сегменту (Maximum Segment Size) між 1 380 Байт та 1 460 Байт; 

•  Розмір TCP RX вікна (TCP RX Window Size) > 4 096 Байт; 

•  Опція вибіркового підтвердження (SACK) увімкнено; 

•  Швидка повторна передача TCP (TCP Fast Retransmit); 

•  Швидке відновлення TCP (TCP Fast Recovery) увімкнено; 

•  Затримане підтвердження (Delayed ACK) увімкнено (200 мс). 

 

4. Забезпечення репрезентативності тестових замірів 

Репрезентативність тестових замірів повинна включати адекватний просторовий і 

часовий розподіл вимірів. Вибір місць та часу виконання вимірів є ключовим моментом по 

відношенню до порівнювальності і повторюваності (відтворюваності) статистичних 

результатів для вимірюваних параметрів. 

План випробувань слід проектувати таким чином, щоб забезпечити отримання 

результатів, які адекватно відображають QoS і так, як їх сприймає користувач (в контексті 

сприйняття користувачами). 

В документі надано тільки загальне керівництво по правильному вибору часового і 

просторового розподілу тестових замірів та вказано на доцільність проведення додаткових 

досліджень. 

Просторовий розподіл має враховувати фактичну мережеву інфраструктуру, особливо те, 

на скільки однорідна мережа доступу. 

Часовий розподіл тестових замірів повинен відображати зміни трафіку в залежності від 

реального навантаження. 

Теоретично  часовий розподіл тестових замірів повинен відображати зміну реального 

навантаження і, отже, кількість тестових замірів за годину, що здійснює Test-PC, повинна 

змінюватися відповідно до часових характеристик реального трафіку. 

Такий підхід був би дорогим і важким для реалізації, а результати можуть вводити в 

оману в випадках, коли швидкість тестових замірів дуже низька або необґрунтовано висока. 

Наскільки відомо, ґрунтовних досліджень профілю навантаження не здійснено, а без 

цього не можна обґрунтовано запропонувати конкретний (стандартний) профіль тестування, 

який би враховував зміну реального навантаження. Тому вважаємо доцільним проведення 

наступних досліджень. 

Альтернативний і кращий варіант- організувати тестові заміри через регулярні проміжки 

часу і зважити результати згідно зі зразками реального навантаження. Тестові заміри і їх збір 

в цьому разі повинні здійснюватися з регулярними інтервалами до 20 хвилин. Результати 

вимірювань, отримані в кожному замірі, повинні бути зважені за фактором завантаженості 

мережі оператора (% зайнятої пропускної здатності) у відповідному місці і моменті часу, 
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коли здійснювались заміри. 

Просторова репрезентативність???(географічне охоплення тестовими замірами) вимагає 

того, щоб кількість географічних місць замірів повинна бути достатньою, щоб гарантувати 

репрезентативність результатів у зоні покриття і достатня зі статистичної точки зору. Для 

того щоб гарантувати просторову репрезентативність вимірювань, оператори повинні 

встановити і розгорнути тестові комплекти в залежності від кількості активних клієнтів у 

кожному регіоні відповідно до правил (наприклад: розмір ринку і демографічні особливості у 

відповідній країні), які слід брати до уваги. 

Приклад: швидкість доступу в Інтернет на основі ADSL і подібних технологій залежить 

від довжини мідних ліній. Це слід брати до уваги при виборі місця для установки Test-PC в 

кожному географічному районі. В ідеалі, середня довжина ліній, що використовуються в 

тестуванні повинна бути рівною значенню середньої довжині ліній по відповідній мережі. 

В табл. 3 наведені референті (оціночні, цільові) показники QoS для різної природи 

джерела інформації. 

 

Таблиця 3. Цільові показники для аудіо та голосових додатків 

Природа 

інформації 
Додаток 

Рівень 

симетричності 

Типова 

швидкість 

Ключові  параметри продуктивності і граничні 

значення 

Одностороння 

затримка 

Відхиленн

я 

затримки 

Втрата 

інформації 

(зауваження 2) 

Інше 

Аудіо Розмовна 

мова 

Двонаправлена 4 кбіт/с - 64 

кбіт/с 

<150 мс 

бажана 

(зауваження 1) 

<400 мс межа 

(зауваження 1) 

<1 мс <3 % 

втрачених 

пакетів 

 

Аудіо Голосова 

пошта 

Здебільшого 

однонаправлен

а 

4 кбіт/с - 32 

кбіт/с 

<1 с для 

відтворення 

<2 с для 

запису 

<1 мс <3 % 

втрачених 

пакетів 

 

Аудіо Високоякісне 

потокове 

аудіо 

Здебільшого 

однонаправлен

а 

16 кбіт/с - 

128 кбіт/с 

(зауваженн

я 3) 

<10 с <<1 мс <1 % 

втрачених 

пакетів 

 

Низькошвидк

існе відео 

Відеотелефон

ія 

Двонаправлена 16 кбіт/с -  

384 кбіт/с 

<150 мс 

бажана 

(зауваження 4)  

<400 мс межа 

 <1 % 

втрачених 

пакетів 

Синхрон

ізація 

рухів 

губ: < 80 

мс 

Низькошвидк

існе відео 

Односторонн

я передача 

Однонаправлен

а 

16 кбіт/с -  

384 кбіт/с 

<10 с  <1 % 

втрачених 

пакетів 

 

ЗАУВАЖЕННЯ: 

1: Передбачає адекватний контроль ехосигналів.  

2: Точні значення залежать від конкретного кодека, але припускають використання алгоритмів маскування 

втрачених пакетів, щоб мінімізувати ефект від втрати пакетів.  

3: Якість дуже залежить від типу кодека і швидкості потоку.  

4: Ці значення слід розглядати як довгострокові цільові значення, які можуть не задовольнятися за допомогою 

сучасних технологій.  

 

5. Кількісна і якісна оцінка результатів тестових замірів 

Число тестових замірів залежить від відхилення результатів замірів. Вона може бути 

обчислена за формулою [5]: 

𝑛 =
𝑍

1−
𝛼
2

2

𝛼2 ∙ (
𝑠

𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑥)
)

2

, 
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де: n - кількість спостережень; 

Z1-α/2 - [1-α/2] - процентіль стандартного нормального розподілу; 

s - очікуване стандартне відхилення, яке розраховується з попередніх вимірювань або 

взяті за результатами експериментального дослідження; 

mean(х)– очікуване середнє значення, яке розраховується з попередніх вимірювань або 

взяті за результатами експериментального дослідження; 

а– відносна точність. 

Вимагається, щоб число спостережень вибиралось таким чином, аби абсолютна точність 

Х% або відносна точність Y% досягалась з рівнем достовірності 95%. 

У табл. 4 наведені результати для рівня достовірності 95% (Z1-α/2=1,96) та відносної 

точності: a=2 %. 

 

Таблиця 4. Кількість замірів для різних значень відношення s/mean(х) 
s/mean(х) Необхідна кількість спостережень 

<0,11 100 

0,1 до 0,3 1000 

>0,3 до 0,5 25000 

>0,5 до 0,7 5000 

>0,7 до 0,9 75000 

>0,9 10000 

 

Якщо кількість невдалих спостережень k з N спроб, то справжнє значення коефіцієнта 

невдалих спроб лежить між k/N-∆ і k/N+∆ з довірчим рівнем 1- α, а ∆ наближатиметься (для 

великих значень N) до: 

 ∆= 𝜎(𝛼)√𝑝
(1−𝑝)

𝑁
, 

 

де р – очікуваний коефіцієнт невдалих спроб; 

     σ(α) – [(1- (α/2))*100] - процентіль нормального розподілу із середнім значенням 0 і 

стандартним відхиленням 1(N(0,1)). 

Тоді необхідна кількість визначатиметься як 

 𝑁 =
𝜎(𝛼)2𝑝(1 − 𝑝)

∆2
 

 

Кількість спроб (замірів) має бути вибрана таким чином, щоб досягалась абсолютна 

точність Х% або відносна точність Y% з рівнем достовірності 95%. 

Якщо рівень достовірності становить 1-α=0,95, то процентіль нормального розподілу 

становитиме  

σ(α)=1,96≈2. 

 

Якщо необхідна точність для р<=0,01 становить ∆р=0,001, то кількість замірів, які слід 

здійснити для рівня достовірності 95% , повинно бути 

N=4·10
6
·р(1-р) . 

 

Якщо необхідна точність для р>0,01 становить ∆р/р=0,1, то кількість замірів, які слід 

здійснити для рівня достовірності 95%, повинно бути: 

N=4·10
6
·((1-р)/р) . 

 

Приклад1. Якщо очікуваний коефіцієнт невдалих замірів становить 1%, то загальна 

кількість тестових замірів для точності ∆р=0,001 з довірчим рівнем 95% буде  

N=4·10
6
·0,01(1-0,01) ≈ 39.600. 

Приклад 2. Якщо очікуваний коефіцієнт невдалих спроб становить 3%, то загальна 

кількість тестових замірів для точності ∆р/р =0,1 з довірчим рівнем 95% буде 
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N=4·10
6
·((1-0,03)/0,03)≈13.000. 

 

6. Вимоги до тестового файлу 

Тестовий файл повинен складатися з даних, що не можуть бути стиснені. Зазвичай це 

досягається шляхом генерації послідовності випадкових чисел. Іншим практичним рішенням 

може бути використання файлу даних, який вже стиснутий, наприклад як .ZIP або .JPG файл. 

Також можна використовувати цифри числа 𝜋 (31415929549…). 

Тестовий файл повинен мати принаймні в два рази більший розмір (в кбіт) ніж 

теоретична максимальна швидкість передачі даних в секунду (в кбіт/с) каналу доступу в 

Інтернет, який вимірюється. 

В табл. 5 наведені референті (оціночні, цільові) показники QoS для різних типів даних. 

 

Таблиця 5. Цільові показники для різних сервісів і служб 

Природа 

інформації 
Додаток 

Рівень 

симетричності 

Типовий 

обсяг 

даних 

Ключові параметри продуктивності і граничні 

значення 

Одностороння 

затримка *) 

Відхилення 

затримки 

Втрата 

інформації 

Дані WEB-перегляд - HTML Здебільшого 

однонаправлена 

~10 кБайт Бажана <2 

с/сторінку 

Прийнятна <4 

с/сторінку 

не 

регламентується 

не 

допускається 

Дані Масивні дані 

передача/завантаження 

Здебільшого 

однонаправлена 

10 кбайт - 

10 Мбайт 

Бажана <15 с 

Прийнятна 

<60 с 

не 

регламентується 

не 

допускається 

Дані Високпріоритетні 

сервіси транзакцій, 

наприклад електронна 

комерція, ATM 

(банкомати) 

Двонаправлена <10 кбайт Бажана <2 с 

Прийнятна < 4 

с 

не 

регламентується 

не 

допускається 

Дані Управління/діагностика Двонаправлена ~1 кбайт <250 мс не 

регламентується 

не 

допускається 

Дані Нерухоме зображення Однонаправлена <100 кбайт Бажана <15 с 

Прийнятна < 

60 с 

не 

регламентується 

не 

допускається 

Дані Інтерактивні ігри Двонаправлена <1 кбайт <200 мс не 

регламентується 

не 

допускається 

Дані Telnet Двонаправлена 

(асиметрична) 

<1 кбайт <200 мс не 

регламентується 

не 

допускається 

Дані Електрона пошта 

(доступ до сервера E-

mail) 

Здебільшого 

однонаправлена 

<10 кбайт Бажана <2 с 

Прийнятна < 4 

с 

не 

регламентується 

не 

допускається 

Дані Електрона пошта 

(передача між 

серверами E-mail) 

Здебільшого 

однонаправлена 

<10 кБайт До декількох 

хвилин 

не 

регламентується 

не 

допускається 

Дані Факс «реального часу» Здебільшого 

однонаправлена 

~10 кбайт <30 с/сторінку не 

регламентується 

Коефіцієнт 

помилок <10
-6

  

Дані Факс «зберігання-і 

передача» 

Здебільшого 

однонаправлена 

~10 кБайт До декількох 

хвилин 

не 

регламентується 

Коефіцієнт 

помилок <10
-6

 

Дані Низькоприоритетні 

сервіси транзакцій 

Здебільшого 

однонаправлена 

<10 кбайт <30 с не 

регламентується 

не 

допускається 

Дані Usenet Здебільшого 

однонаправлена 

Може бути 

1 Мбайт і 

більше 

До декількох 

хвилин 

не 

регламентується 

не 

допускається 

*)У деяких випадках може бути більш доцільним розглядати цей параметр як час реакції (відгуку). 
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Висновки 

1. Стандарт регламентує тільки базовий сценарій для доступу в Інтернет та наводить 

базові вимоги до процедури організації вимірювань параметрів QoS. 

3. В стандарті не розглядаються мережі MetroEthernet, які в Україні розвиваються 

випереджаючими темпами. 

2. Параметри QoS, визначені в стандарті, стосуються тільки оцінки якості зв'язку між 

кінцевим користувачем і IAP. 

3. На даний момент не існує методики оцінки якості доступу в Інтернет, яка б базувалася 

на моніторингу реального трафіку і при цьому забезпечувала б відтворюваність і 

порівнювальність отриманих результатів, що є предметом подальшого вивчення. 

4. В стандарті не розглядається вимога до розміщення Test-Server за системами 

обмеження трафіку (технічні засоби, які виконують управління потоком трафіку, в т.ч. 

застосовують механізми обмеження максимальної швидкості, у відповідності до тарифних 

планів),що важливо для  оцінки відповідності реальної швидкості передачі заявленій. 

5. В статті запропонована уточнена схема вимірювання та наведено кілька сценаріїв в 

залежності від архітектури конкретної мережі, які враховують вплив систем обмеження 

трафіку, які застосовуються у відповідності до тарифних планів. 

6. На даний час відсутні дані щодо ґрунтовних досліджень профілю навантаження, без 

чого неможливо запропонувати стандартний профіль тестування без врахування зміни 

реального навантаження, що вимагає проведення досліджень для вирішення даного питання. 
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Киричок Р.В., аспірант; Складанний П.М., аспірант;  

Бурячок В.Л., д.т.н; Гулак Г.М., к.т.н.; Козачок В.А., к.т.н. 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗАХИЩЕНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ 

МЕРЕЖ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Kyrychok R.V., Skladannyi P.M., Buryachok V.L., Hulak H.M., Kozachok V.A. The problems 

of controlling the security of corporate networks and solutions.  

This paper discusses the use of penetration testing as a tool for comprehensive assessment of the 

effectiveness of information protection in information-telecommunication systems and networks. 

Provides information regarding the main threats to information security and vulnerabilities of IT systems 

(vulnerability of network services and applications). Are considered the technology implementation of a 

penetration testing (pentest), the typical scheme, and also presents an algorithm for pentest. The necessity 

of pentest in the IT systems (networks) of authorities and critical infrastructures (social funds and various 

state registries), for an objective assessment of the level of safety of these structures in today's 

information and cyber war being waged against our country. 

Keywords: IT system, network, pentest, hacking, vulnerability, attack. 

 

Киричок Р.В., Складанний П.М., Бурячок В.Л., Гулак Г.М., Козачок В.А. Проблеми 

забезпечення контролю захищеності корпоративних мереж та шляхи їх вирішення.  

В даній статті наведено інформацію щодо основних загроз безпеці інформації та вразливих 

місць ІТ-систем. Розглянуто технологію реалізації тестування на проникнення (пентест), типову 

схему, а також представлено алгоритм проведення пентесту. Обґрунтована необхідність 

проведення пентесту в ІТ-системах (мережах) органів влади та критичних інфраструктур 

(соціальних фондів та різних державних реєстрів), задля об’єктивної оцінки рівня безпеки цих 

структур в умовах сучасної інформаційної та кібервійни, яка ведеться проти нашої країни. 

Ключові слова: ІТ-система, мережі, пентест, проникнення, уразливість, атака.  

 

Киричок Р.В., Складанный П.М., Бурячок В.Л., Гулак Г.Н., Козачок В.А. Проблемы 

обеспечения контроля защищенности корпоративных сетей и пути их решения.  

В данной статье приведена информация относительно основных угроз безопасности 

информации, а также уязвимостей ИТ-систем. Рассмотрено технологию реализации тестирования 

на проникновение (пентест), типовую схему, а также представлен алгоритм проведения пентесту. 

Обоснована необходимость проведения пентесту в ИТ-системах (сетях) органов власти и 

критических инфраструктур (социальных фондов и различных государственных реестров), для 

объективной оценки уровня безопасности этих структур в условиях современной 

информационной и кибервойны, которая ведется против нашей страны. 

Ключевые слова: ИТ-система, сети, пентест, взлом, уязвимость, атака. 

 

Вступ 

«Хто володіє інформацією, той володіє світом», – цій цитаті Н. Ротшильда більше 

двохсот років, однак саме сьогодні її популярність виросла в рази. Зважаючи, що історія 

розвитку інформаційного суспільства тісно переплетена з інформаційними операціями саме 

заходи з маніпуляції інформацією, дезінформації конкуруючих сторін та/або введення їх 

одна одну в оману стали останнім часом невід’ємною частиною внутрішньої й зовнішньої 

політики переважної більшості держав земної кулі.  

Головну роль у цих процесах останнім часом відіграє Internet – п’ята влада світу. Саме 

тому все частіше вислів Н. Ротшильда звучить у новому трактуванні: «Хто володіє 

ІНТЕРНЕТОМ, той володіє світом». Й це зрозуміло, бо саме вибухове зростання обсягів 

інформації, до якої завдяки новітнім Інтернет-технологіям отримали доступ пересічні 

громадяни та винайдення потужних комп'ютерів, електронною артерією яких стали сучасні 

інформаційно-телекомунікаційні (ІТ) системи і мережі – сприяло як глобальній 

інтелектуалізації та розвитку промисловості, так й суттєво розширило можливості 

міжнародного бізнесу.  

Разом з тим, як відомо, впровадження сучасних Інтернет-технологій у всі сфери 

діяльності світового суспільства призвело й до значної залежності передусім критично-

© Киричок Р.В., Складанний П.М., Бурячок В.Л., Гулак Г.М., Козачок В.А. 
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важливих галузей та секторів світової економіки (табл.1) від загроз антропогенного і 

техногенного характеру, а також природних катаклізмів.  

 

Таблиця 1 

Перелік критично-важливих секторів та галузей світової економіки 
Галузь Сектори 

Енергетика 
- електрика; 

- нафта і природній гас  

Водопостачання 
- дамби; 

- очисні та розподільні системи тощо 

Транспорт та транспортні перевезення 

- судноплавство та - авіація; 

- залізничний та автомобільний транспорт; 

- логістика тощо 

Харчова промисловість 
- торгівля продуктами харчування; 

- сільське господарство тощо 

Засоби масової інформації та культурні 

активи 

- радіо і преса; 

- культурна спадщина тощо 

Фінанси та страхування 

- банки; 

- фондові біржі; 

- страхові компанії; 

- фінансові послуги тощо 

Охорона здоров’я 
- охорона здоров’я; 

- аптечна справа тощо 

Освіта 

- дошкільні та шкільні заклади; 

- професійно-технічні заклади; 

- вищі навчальні заклади тощо 

Інформаційно-комунікаційні технології 

- телекомунікації (включаючи супутники); 

- інформаційно-телекомунікаційні системи; 

- програмне та апаратне забезпечення тощо 

Державне управління та адміністрування 

- уряд; 

- парламент; 

- правові інститути тощо 

 

Останнім часом кількість державних і комерційних структур, які потерпають від таких 

дій значно збільшилась. Цьому сприяє «продуктивна робота» дійових осіб інформаційного та 

кіберпросторів (рис.1), які, будучи підкріпленими новими можливостями щодо злому  

 

 

Рис. 1. Дійові особи інформаційного  та  кіберпросторів 

На інформаційну та кібербезпеку негативно не впливають 

На інформаційну та кібербезпеку впливають негативно 
лише для власного самозадоволення та самовираження, 

азарту, так званого “спортивного інтересу” 

На інформаційну та кібербезпеку впливають негативно 

сплановано задля задоволення помсти, або маючи за мету 

вирішення  певних корисних намірів 

На інформаційну та кібербезпеку впливають 
опосередковано, маючи за мету вирішення  власних цілей, 

тобто маючи власну мотивацію 

На інформаційну та кібербезпеку впливають негативно, 

переслідуючи при цьому сугубо злочинні цілі 

На інформаційну та кібербезпеку впливають негативно, 

переслідуючи при цьому сугубо терористичні цілі 

На інформаційну та кібербезпеку, стан інформаційного 
 та кіберпросторів впливають сугубо у воєнно- 

політичних цілях 

На інформаційну та кібербезпеку, стан інформаційного та 

кіберпросторів впливають комплексно 
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Легальні користувачі, оператори, 

адміністратори тощо 

Хакери, що не мають злоякісних 

намірів 

Хакери, що переслідують  

корисні цілі 

Мережеві комбатанти 

Кіберзлочинці 

Кібертерористи 

Підрозділи державних та недер-

жавних структур, що здійснюють 

інформаційні операції 

Кібервійська 

 
Рис. 1. Дійові особи інформаційного та кіберпросторів 
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веб-сайтів, серверів додатків та баз даних, здатні заподіяти не тільки прямі фінансові збитки 

критично-важливим об’єктам інфраструктури країн світу (енергетичним і транспортним 

магістральним мережам, нафто- та газопроводам, каналам швидкісного і урядового зв’язку, 

високотехнологічним підприємствам та підприємствам оборонно-промислового комплексу, 

центральним органам влади, закладам освіти та охорони здоров’я, фінансовому сектору 

тощо), а й паралізувати їх роботу та привести як до репутаційних втрат, так і до 

конкурентних переваг (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Види зломів та причини витоку даних 

 

Тобто, як бачимо, чим більше ІТ-технології розвиваються й інтегруються у наше 

повсякденне життя, тим більш важливою стає інформаційна безпека (ІБ). Підтвердженням 

цьому можуть слугувати: 

- cтатистичні дані, оприлюднені корпорацією WASC (Web Application Security 

Consortium), згідно яких уразливими до хакерських атак є понад 96,85% веб-сайтів; 

- твердження фахівців з міжнародної організації CERT (Computer Emergency Response 

Team), які вважають, що кількість інцидентів в інфосфері та кількість виявлених 

уразливостей кожного року суттєво збільшується (рис. 3). 

 
 

 
 

 

  
 

Рис. 3. Статистика та типи уразливостей 

 

При цьому і в прикладному та системному програмному забезпеченні (ПЗ), і в серверних 

додатках домінують, як видно, уразливості на кшталт відмови в обслуговуванні, 

компрометації системи та підвищення привілей. Для унеможливлення впливу таких і ним 

подібних уразливостей на інфраструктуру країн світу та захисту їх від низки різноманітних 

загроз нині витрачаються великі кошти.  
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Але, доволі часто буває так, що при цьому, придбавши коштовне антивірусне ПЗ та 

коштовні апаратні брандмауери, – переважна більшість замовників не отримує майже нічого, 

окрім теоретичних доказів того, що вкладені кошти роблять їх мережі від хакерських атак 

більш захищеними. Щоб вберегтися від зайвих втрат значна кількість державних і 

комерційних структур нині застосовують доволі популярну в усьому світі послугу в галузі 

інформаційної безпеки, яка отримала назву «тестування на проникнення» (тести на 

подолання системи захисту, penetration testing, pentest) й означає санкціоновану спробу 

обійти існуючий комплекс засобів захисту власних ІТ-систем і мереж з метою виявити в них 

слабкі місця (за рахунок ідентифікації максимально можливої кількості уразливостей за 

обмежений час при заданих умовах й поточному стані) та впевнитись в їх ефективності. 

 

Викладення основного матеріалу 

Тестування на проникнення є складовою частиною етичного хакінгу (рис. 4) – процесу 

пошуку та виявлення уразливостей ІБ, а також проведення контрольованих атак, 

спрямованих, наприклад, як на окремі ІТ-системи – CMS, CRM, ERP та інтернет клієнт-банк, 

так і на інфраструктуру об’єкта інформаційної діяльності (ОІД) в цілому. 

 

 

   
 

Рис. 4. Етичний хакінг 

 

Проведення пентестінгу є трудомістким завданням. В ході pentest роль зловмисника 

відіграє фахівець, який повинен здійснити атаку на веб-сервер, сервер застосувань або баз 

даних, персонал або корпоративну мережу, визначити рівень захищеності, виявити 

уразливості, ідентифікувати найбільш вірогідні шляхи злому і визначити наскільки добре 

працюють засоби виявлення і захисту ІС від атак на підприємстві. Для цього пентестер 

повинен володіти навичками використання величезної кількості технік, розуміти всі нюанси 

технічної та організаційної складової ІБ, володіти навичками соціальної інженерії та 

дотримуватись певних стандартів, на кшталт:  

- Penetration Testing Model (BSI); 

- Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS); 

- Information System Security Assessment Framework (ISSAF);  

- Penetration Testing Execution Standard (PTES) http://www.pentest-standard.org/; 

- Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM, http://www. 

isecom.org/research/osstmm.html); 

- Open Web Application Security Project Testing Guide (OWASP, https://www. 

owasp.org/index.php/OWASP_Testing_Project); 

- NIST Special Publication 800-115: Technical Guide to Information Security Testing and 

Assessment (NIST SP 800-115, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-115/SP800-115.pdf) 

тощо.  

Окрім технік, рекомендованих даними стандартами (найефективнішим серед них доречі 

є стандарт OWASP, заснований на восьми базах даних від семи компаній, що включає 

чотири консалтингові фірми і трьох вендорів SaaS та містить понад 500 тисяч 

уразливостей) в ході тестування пентестером можуть бути змодельовані й перевірені й інші 

вектори атак, спрямовані на користувачів корпоративних систем (соціальна інженерія), 

зовнішній периметр мережі (периметр IP-адрес і Web-сайтів), безпровідні мережі IEEE 

802.11(Wi-Fi), 802.15(Bluetooth) і 802.16(Wi-Max), а також переносимі комп’ютери та 

мобільні пристрої (табл. 2). 

«Знай ворога й знай себе, і ти пройдеш 

сотню битв без поразки» (Сунь Цзи) –  

ключова ідея етичного хакінгу. 
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Таблиця 2 

Вектор атаки Опис 

Фізичний 
Атаки з використанням безпосереднього фізичного доступу в середину периметра 

корпоративної мережі (якщо такий є), що захищається 

Мережевий Дистанційні атаки на мережеві ресурси і протоколи 

Електронна пошта Атаки з використанням електронної пошти (в тому числі з елементами соціальної інженерії) 

Додатки 
Атаки з використанням специфічних додатків використовуваних Замовником (наприклад, 

web портал) 

Бездротові мережі 
Атаки спрямовані на бездротові протоколи передачі даних 802.11 (Wi-Fi), 802.15 

(Bluetooth), 802.16 (Wi-Max) 

Клієнтські додатки Атаки на клієнтські програми 

Мобільні пристрої Атаки на мобільні пристрої (мобільні і переносні комп'ютери, смартфони і т.д.) 

Соціальна інженерія Атаки на користувачів з використанням методів соціальної інженерії 

 

Тестування на проникнення може проводитись як у складі аудиту ІБ на відповідність 

зазначеним вище стандартам, аналізу уразливостей або атестації інформаційної 

(автоматизованої) системи, так і у вигляді самостійної роботи: 

 

 

 
 

Власне аудит ІБ починається з аналізу ризиків і загроз. Він призначений для виявлення 

найбільш небезпечних загроз з точки зору системи захисту. Елементи pentest при проведенні 

аудиту на відповідність стандарту ISO 17799 можуть використовуватися для оцінки 

ефективності реалізації таких захисних механізмів, як «захист від злоякісного коду», 

«мережева безпека» тощо. В ході тестування аудитор відіграє роль зловмисника, 

мотивованого на порушення безпеки ІТ-систем (мереж) замовника (державної або 

комерційної структури). Його завдання полягає в тому, щоб знайти відповіді на такі питання: 

«як простіше потрапити в середину системи, порушити її працездатність або що-небудь 

отримати», «якою, як результат, виявиться мнімальна ціна взлому». Інтенсивним перевіркам 

при цьому піддаються передусім програмні і технічні засоби захисту ІТ-систем і мереж, що 

спрямовані на визначення потенційних проломів в системі захисту – незалатаних 

уразливостей ПЗ, відкритих портів тощо [1 - 3].  

При аналізі уразливостей елементи pentest 

можуть використовуватися для оцінки 

використовуваного в ІТ-системах (мережах) 

програмного і апаратного забезпечення на предмет 

спроби їх експлуатації для проникнення в систему. В 

ході атестації об’єктів інформатизації елементи 

pentest можуть використовуватися для демонстрації 

на практиці того, що невідповідність вимогам стандартів або іншим нормативно-правовим 

документам з безпеки інформації може привести до успішної компрометації системи. В ході 

самостійної роботи елементи pentest можуть використовуватися для обґрунтування 

необхідності проведення робіт з підвищення захищеності або отримання незалежної оцінки 

рівня безпеки ІТ-системи. 

За місцем розташування аудитора відносно до мережевого периметру корпоративної 

системи, pentest може бути внутрішнім, зовнішнім або комплексним (рис. 5) [3]. 
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Рис. 5. Види pentest 

 

Зовнішнє тестування на проникнення педбачає тестування зовнішнього периметру 

мережі, тестування web-сайтів та спец додатків тощо. Внутрішнє – орієнтоване головним 

чином на внутрішні ресурси (рис. 6). 

За обсягом інформації, яка надається аудитору про тестовану систему тест на 

проникнення може проводитись за методами чорного (Black Box) або білого (White Box) 

ящиків (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Black Box 

Виконавець імітує групу хакерів, які мають лише назву компанії й практично нульові відомості про 

систему, що є метою дослідження. Для реалізації поставленого завдання йому необхідні лише діапазон 

зовнішніх IP-адрес і, можливо, адреси e-mail внутрішніх користувачів системи. 

White box 
Виконавець має доступ до систем і повну інформацію про них. Така модель тестування використовується як 

частина організаційно-технічного аудиту організації ІТ і передбачає аналіз процесів і процедур. 

 

  

 

 

Рис. 6. Зовнішній і внутрішній pentest 

 

За рівнем інформованості замовника про випробування pentest може проводитись: 

– з повідомленням адміністраторів тестованого об’єкта (White Hat); 

– без повідомлення адміністраторів і фахівців з безпеки тестованого об’єкта (Black Hat). 

У режимі Black Hat про проведення робіт знають тільки керівники служби ІБ. При цьому 

завдання групи тестувальників – повністю імітувати дії зловмисника, діючи максимально 

непомітно і не залишаючи слідів. У такому випадку вдається перевірити рівень оперативної 

готовності до атак мережевих адміністраторів і адміністраторів ІБ. У режимі White Hat будь-

яких заходів приховування атакуючих дій не застосовується, а виконавці тестів працюють у 

постійному контакті з ІБ-службою замовника. Їх основне завдання зводиться до виявлення 

можливих вразливостей і оцінки ризику проникнення в систему.  

Типова схема «Penetration Testing» приведена на рис. 7. 
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Рис. 7. Схема Penetration Testing 

 

У загальному випадку порядок проведення робіт наступний (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Алгоритм проведення пентестінгу 

 

1) Отримання попередньої інформації про мережу замовника та планування проведення 

тесту на проникнення. Для цього можуть бути використані як пасивні (Google Hacking; 

Google Cache; WHOIS інформація; Shodan; Wayback Machine (http://www.archive.org); 

офіційний сайт компанії; публикації про компанію та її співробітниках у ЗМІ; сайти пошуку 

роботи; прес-релізи інтеграторів; сторінки співробітників у соціальних мережах; блоги та 

форуми; пошук у фізичному мусорі компанії – Dumpster Diving тощо), так і активні (Ping 

Sweep, Fingerprint, сканування портів, аналіз повертаємих банерів мережевих служб, NetBios 

Enumeration, SNMP Enumeration, LDAP Enumeration, NTP Enumeration, SMTP Enumeration, 

DNS Enumeration, соціальна інженерія тощо) методи. Як результат – формування карти 

мережі, визначення типів пристроїв, ОС, додатків по реакції на зовнішній вплив. 

2) Пошук та ідентифікація уразливостей мережевих служб і додатків. Може проводитися 

як вручну, так і з використанням різних сканерів від компаній MaxPatrol, Nessus, OpenVAC 

та інших. 
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Перевіряється наявність і можливість використання вразливих місць, а саме: 

- SQL Injection (використання операторів SQL); 

- Source code injection (виконання довільного коду); 

- OS Commanding (виконання команд ОС); 

- Client-side Attacks (атак на клієнтів); 

- Cross-Site Scripting, XSS (міжсайтового виконання сценаріїв); 

- Content Spoofing (підміни вмісту); 

- Buffer Overflow (переповнення буфера); 

- механізмів авторизації та аутентифікації і інше. 

За даними компанії Positive Technologies в ході проведення pentest для внутрішніх тестів 

найчастіше використовуються уразливості, що наведені на рис. 9, а для зовнішніх – такі, що 

наведені на рис. 10. 

 

   
Рис. 9. Уразливості, характерні для проведення внутрішніх тестів 

 

 
Рис. 10. Уразливості, характерні для проведення зовнішніх тестів 
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3) Експлуатація уразливостей. Отримавши перелік можливих уразливостей аудитор 

проводить їх експлуатацію. Методи та інструментарій вибираються при цьому індивідуально 

для кожного типу уразливості. Особлива увагу приділяється: підбору паролів до різних 

мережевих сервісів; проведенню атак типу «людина посередині» для перехоплення паролів 

користувачів (рис. 11) тощо [2].  

 

 
 

Рис. 11. ТОР-10 найбільш часто використовуваних користувачамі паролів 

 

Атаки типу «Man-in-the-Middle» (рис. 12) полягають у перехопленні зловмисником 

каналу зв’язку між двома системами, отриманні доступу до ресурсів мережі та активному 

втручанні в протокол передавання інформації з метою її крадіжки, знищення, фальсифікації 

або модифікації. 

З цією метою аудиторами використовується як інструментарій власної розробки, так і 

загальнодоступні утиліти такі, як: експлойти: https://www.exploit-db.com; 

http://www.rapid7.com/db/; http://ru.0day.today; http://www.ussrback.com тощо, а також 

фреймворки: Metasploit; Cobalt Strike; Core Impact; Immunity CANVAS. Після отримання 

доступу до будь-якої системи аудитор намагається максимально розширити свої привілеї й 

отримати доступ до інших систем, а також скомпрометувати максимальну кількість 

облікових записів користувачів.  

 

 
Рис. 12. Схема атаки типу Man-in-the-Middle 

 

За погодженням із замовником при цьому може проводитися перевірка: 

- базових робіт з контроля захищеності бездротових мереж; 

- зовнішнього периметру і відкритих ресурсів на DOS (DDOS) атаки, а також оцінки 

ступеня стійкості мережевих елементів і можливого збитку при їх проведенні; 

- стійкості мережі, шляхом моделювання атак на протоколи канального рівня STP, VTP, 

CDP, ARP; 

- стійкості маршрутизації, шляхом моделювання фальсифікації маршрутів і проведення 

DOS (DDOS) атак проти використовуваних протоколів маршрутизації; 
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- мережевого трафіку, з метою отримання важливої інформації (паролі користувачів, 

конфіденційні документи та ін.); 

- можливості отримання зловмисником НСД до конфіденційної інформації або 

інформації обмеженого доступу замовника. Проводиться перевіркою прав доступу до різних 

ІР замовника з привілеями, отриманими на різних етапах тестування. 

4) Отримана в ході аналізу уразливостей і спроб їх експлуатації інформація 

документується та аналізується з метою вироблення рекомендацій у формі звіту, що 

спрямований на поліпшення захищеності ІТ систем (мереж). Практика ведення бізнесу в 

Україні показує, що найбільш оптимальною структурою звіту є його розбиття на три рівні: 

для вищого керівництва, для менеджерів ІБ і для технічних фахівців [1].  

Звіт повинен містити:  

- методику проведення тесту;  

- висновки для керівництва, що містять загальну оцінку рівня захищеності;  

- опис виявлених недоліків системи управління ІБ (СУІБ);  

- опис ходу тестування з інформацією по всіх виявлених вразливостях і результатами їх 

експлуатації;  

- рекомендації щодо усунення виявлених вразливостей.  

Приклади звітів за результатами тестів на проникнення та рекомендації щодо їх 

написання наведено на таких сайтах: 

- https://www.offensive-security.com/reports/sample-penetration-testing-report.pdf (від Offensive 

Security, ENG); 

- http://www.slideshare.net/devteev/pt-penetration-testing-report-sample (від Positive Technologies, 

RUS). Результат сканування в режимі “Pentest” з використанням програмного засобу контролю 

захищеності й відповідності стандартам  подано на рис. 13, а варіант звіту по PCI 

DSS на рис.14; 

- https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/bestprac/writing-penetration-testing-report-33343 

(від Writing a Penetration Testing Report - SANS Institute); 

- http://resources.infosecinstitute.com/writing-penetration-testing-reports/ (від The Art of Writing 

Penetration Test Reports). 

Після проведення тесту можливі залишкові сліди тесту, так звані артефакти, які необхідно 

усунути. Наприклад, якщо був отриманий доступ до якої-небудь системи, то необхідно провести 

зміну паролів для всіх її користувачів. У разі використання вірусів їх також необхідно видалити, і 

т. ін. Логічним продовженням тесту на проникнення можуть бути роботи з проектування та 

впровадження системи управління рівнем захищеності, моніторингу захищеності периметра 

корпоративної мережі, розробки програми підвищення обізнаності в області ІБ та впровадження 

СУІБ. 

 

 
 

Рис. 13. Приклад сканування 
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Рис. 14. Звіт по PCI DSS 

 

Критеріями завершення тесту на проникнення є отримання: 

– доступу до внутрішньої мережі з боку мережі Інтернет; 

– доступу до певного сегменту мережі (наприклад, сегмент АСУТП); 

– привілеїв в основних інфраструктурних та інформаційних системах / сервісах (Active 

Directory, мережеве обладнання, СУБД, ERP і т.п.); 

– доступу до певних інформаційних ресурсів; 

– доступу до певної інформації (наприклад, електронна пошта директора); 

– всього, до чого вдасться дотягнутися за певний час; 

– першого серйозного збою, викликаного діями аудитора. 

Станом на травень – червень 2016 року середня ціна початкового pentest коливається в 

районі 50$, що позитивно позначається для кінцевого замовника. Якщо ж компанія 

звертається за проведенням інформаційного аудиту з пентестом всього інформаційного 

середовища, сума може досягати сотень тисяч, а для початкового корпоративного сайту – 

тисяч доларів (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Вартісь злому різних сайтів і сервісів 

Послуга  Термін виконання  
 Вартість 

послуги  

Аналіз відкритої інформації про організацію от 1 до 3-х тижнів 990 грн. 

Вивчення базової інформації про мережеву інфраструктуру 7 діб 1250 грн. 

Аналіз соціальних мереж 3 доби 640 грн. 

Аналіз вакансій, резюме на HR-сайтах 1-2 доби 200 грн. 

Аналіз форумів 10 діб 1780 грн. 

Сканування портів 1-2 доби 180 грн. 

Визначення додатків і веб додатків до 5 діб 1145 грн. 

Визначення операційних систем 9 діб 1350 грн. 

Ідентифікація мережевих маршрутизаторів і міжмережевих екранів 2-3 доби 1490 грн. 

Пошук вразливостей (автоматизовані сканування і ручний аналіз) 5-10 діб 1650 грн. 

Аналіз отриманої інформації і розробка сценаріїв злому 2-3 доби 1775 грн. 

Проведення атак на компоненти IT інфраструктури 1 місяць 9965 грн. 

Визначення взаємодії додатків і підтвердження вразливостей 5-10 діб 1890 грн. 

Оформлення та презентація звіту 1-3 доби 600 грн. 
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В Державному університеті телекомунікацій (ДУТ) навчання за програмою «Тестування 

на проникнення та етичного хакінгу» здійснюється в межах міжнародного проекту 

«Магістерська програма нового покоління експертів в інформаційній безпеці» згідно угоди 

2013-5084/001-001 про співробіт ництво між Україною та Євросоюзом за підтримки 

Європейської комісії: агентства з освіти, культури та аудіовізуальних засобів (EACEA, 

Tempus IV). Метою проекту є створення нової магістерської програми в галузі інформаційної 

безпеки для студентів Європейського союзу, як відповіді на актуальні проблеми пов’язані з 

кіберзагрозами, яка ґрунтується на успішному досвіді втілення подвійних дипломів серед студентів 

ЄС, Європейській кредитно-трансферної системи та взаємному визнанні вчених ступенів. Від ДУТ 

проект реалізується кафедрою Інформаційної та кібернетичної безпеки [4]. 

Навчання техніці проведення тестів на проникнення здійснюється як за спеціалізованими 

програмами, так й шляхом проведення командних змагань (CTF). За першим сценарієм 

найбільш відпрацьованими є курси підготовки фахівців з «Етичного хакінгу» від компаній 

EC-Council, Offensive Security та SANS, що дозволяють проводити тестування таких фахівців 

за напрямом безпеки мереж (табл. 5).  

 

Таблиця 5 

Перелік спеціалізованих програм для підготовки фахівця з pentest 

Спеціалізована програма Сертифікаційний іспит 

Програмне забезпечення від компанії EC-Council 

Certified Ethical Hacker (CEH)  CEH, тест  

Certified Security Analyst (ECSA)  ECSA, тест  

Програмне забезпечення від компанії Offensive Security 

Penetration Testing with Kali Linux (PWK)  Offensive Security Certified Professional (OSCP)  

Offensive Security Wireless Attacks (WiFu)  Offensive Security Wireless Professional (OSWP)  

Cracking the Perimetr (CTP)  Offensive Security Certified Expert (OSCE)  

Advanced Windows Exploitation (AWE)  Offensive Security Exploitation Expert (OSEE)  

Advanced Web Attacks & Exploitation (AWAE)  Offensive Security Web Expert (OSWE)  

Metasploit Unleashed (MSFU)  --- 

SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits and Incident Handling  GIAC Certified Incident Handler (GCIH)  

SEC542: Web App Penetration Testing and Ethical Hacking  GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)  

SEC560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking  GIAC Penetration Tester (GPEN)  

SEC567: Social Engineering for Penetration Testers  --- 

SEC573: Python for Penetration Testers  --- 

SEC580: Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing  --- 

SEC617: Wireless Ethical Hacking, Penetration Testing, and 

Defenses  

GIAC Assessing and Auditing Wireless Networks 

(GAWN)  

Програмне забезпечення від компанії SANS 

SEC642: Advanced Web App Penetration Testing and Ethical 

Hacking  

--- 

SEC660: Advanced Penetration Testing, Exploit Writing, and 

Ethical Hacking  

GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration 

Tester (GXPN)  

SEC760: Advanced Exploit Development for Penetration Testers  GIAC Penetration Tester (GPEN)  

SEC561: Immersive Hands-On Hacking Techniques  --- 

SEC575: Mobile Device Security and Ethical Hacking  GIAC Mobile Device Security Analyst (GMOB)  

 

Метою другого є оцінка вміння учасни-ків атакувати й захищати ІТ-системи (мережі). 

Навчання й здавання іспитів – online, окрім AWE и AWAE. Всі іспити – це практичні 

завдання. По завершенню складають звіт (англійською мовою).  

Певна частина курсів є безкоштовною.  

В процесі навчання застосовується низка спеціалізованих інструментів (табл. 6), які 

мають різну чутливість до різного роду загроз. 
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Таблиця 6 
Стандартні інструменти, використовувані для для проведення pentest 

Pwn Pad 

 

Пристрій призначений для проведення прихованого pentest. Пристрій оснащений 
потужним чотирьох ядерним процесором (Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 1,5 Ггц), 7-
дюймовим екраном з дозволом 1900 х 1200 і потужною батареєю, що забезпечує до 
дев'яти годин активної роботи (3950 мА/ч), 2 Гб ОЗУ и 32 Гб внутрішньої пам’яті. У 
комплекті йдуть три адаптери: дві потужні зовнішні антени для пентеста 802.11b/g/n 
бездротових мереж і Bluetooth, а також перехідник USB - Ethernet, що дозволяє 
перевіряти на провідні мережі.  

Його головною складовою є програмна компонента: Metasploit, SET, Kismet, 
Aircrack-NG, SSLstrip, Ettercap-NG, Bluelog, Wifite, Reaver, MDK3, FreeRADIUS-WPE, 
Evil AP, Strings Watch, Full-Packet Capture, Bluetooth Scan і SSL Strip.  

CreepyDOL 

 

Спеціальне ПЗ й пристрій на базі Raspberry Pi за допомогою яких можна створити 
мережу, що буде перехоплювати Wi-Fi трафік і збирати конфіденційну інформацію про 
користувачів. Як результат, пристрій дозволяє позиціонувати власника пристрою. Вся 
інформація обробляється на центральному сервері, там же можна в реальному часі 
відслідковувати пересування власника телефону і його перехоплені дані. 

Причому від стеження не врятує навіть використання VPN, так як, наприклад, на 
iOS пристроях підключитися до VPN можна тільки після підключення до Wi-Fi.  

Demyo power strip 

 

Пристрій призначений для перевірки на міцність Ethernet-, Wi-Fi- і Bluetooth-
мереж. Побу-дований на базі популярного одноплатного комп'ютера Raspberry Pi і 
оснащений ARM-процесором 700 MГц, який можна розігнати до 1 ГГц. Також на борту 
є 512 Мб оперативної пам'яті, SD-карта на 32 Гб, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi адаптери. У 
якості ОС використовується Debian Linux з набором попередньо встановлених security-
тулз: Nmap, OpenVPN, w3af, aircrack-ng, btscanner, ophcrack, John the Ripper і інші.  

Відсутні інструменти можна доставити самостійно. 

 
Збірку посилань за тематикою тестування на проникнення можна знайти у джерелі «The 

Open Penetration Testing Bookmarks Collection». Mind-карту з підбором великої кількості 
online-місць (EnigmaGroup, hACME Game, Hax.Tor, Exploit Exercises и т.д.), а також 
спеціалізованих образів, віртуальных машин з уразливостями (Damn Vulnerable Linux, 
Metasploitable, pWnOS тощо) для навчання – на сайті http://www. 
amanhardikar.com/mindmaps/Practice.png.  

 
Висновки 
1) За статистикою української компанії «Інком», зібраної в процесі реалізації проектів із 

створення/оновлення корпоративних мереж, в ході pentest тестувальникам вдається, як 
правлило, отримати доступ до:  

- веб-сайтів  – у 50% випадків;                   - бізнес-програм  – у 35% 
випадків; 

- IP телефонії  – у 35% випадків;                   - електронної пошти – у 40% 
випадків; 

- систем дистанційного банківського обслуговування – у 29%.  
Повний контроль над інфраструктурою може бути захоплений в 25% проектів і тільки у 

5% – взагалі не вдається подолати периметр.  
2) У п'ятірку найбільш популярних експлойтів нині входять:  
– міжмережеве виконання сценаріїв (50%);  
– наявність інтерфейсів віддаленого управління (47%);  
– доступна інформація про додатки (45%);  
– впровадження SQL коду (63%). 
3) Найпопулярнішою уразливістю останнім часом стали прості паролі 

адміністраторів. Вони мають місце у 80% проектів, інколи навіть у тих випадках, коли в 
організації були впроваджені політики щодо забезпечення складності паролів пересічних 
користувачів. Уразливості веб-додатків та некоректно налаштоване обладнання несуть за 
собою значно менші ризики, й тому нині вони є ключем до злому відповідно в 46% і 38% 
випадків.Відсутність оновлень сприяє успішному проведенню тестових атак у 25% 
компаній, а недоліки архітектури – в 9%. 

4) Враховуючи таке, саме проведення pentest дозволить:  
– дізнатися можливості здійснення загроз безпеці інформації;  
– оцінити наслідки спрямованої хакерської атаки;  
– визначити уразливості в захисті інформаційної системи;  
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– оцінити ефективність засобів захисту інформації;  
– оцінити ефективність менеджменту інформаційної безпеки;  
– оцінити ймовірний рівень кваліфікації порушника для успішної реалізації атаки;  
– отримати аргументи для обґрунтування подальшого вкладення ресурсів в ІБ;  
– виробити список контрзаходів, щоб знизити можливість реалізації атак.  
5) Не зважаючи на доволі часту критику pentest, технологія реалізації якого не може 

гарантувати замовнику те, що: 
– тестувальник виявив усі «дірки» в системі його безпеки; а також знайдені 

тестувальником «дірки» не будуть колись використані для того, щоб викрасти його 
інформацію; 

– діяльність тестувальника може бути проконтрольована, - в умовах сучасної 
інформаційної та кібервійни, яка ведеться проти нашої країни, завдання забезпечення 
безпеки інформаційних систем на ОІД й, передусім, ІТ-систем (мереж) органів влади та 
критичних інфраструктур (соціальних фондів та різних державних реєстрів), а також 
об’єктивної оцінки рівня безпеки цих структур без проведення pentest практично неможливо. 
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Василенко В.В., аспірант 

 

РЕКОНФІГУРАЦІЇ МОДЕЛІ МЕРЕЖІ ДЛЯ МАСШТАБОВАНОСТІ SDN 

 
Vasylenko V.V. Reconfiguration of network model for SDN scalability.  

This article describes how SDN can be used in the context of cloud computing to dynamically 

change the basic network infrastructure to support the needs of security, balancing the required QoS for 

clouds users. 

The question of scalability using graph attacks by analyzing the security model in the software and 

virtualized network environment. Introduced graph of attacks by analyzing the frames security / 

vulnerability for tracking of vulnerabilities for each virtual machine (VM) vulnerability and dependence 

among the virtual machines. To solve the problem of scalability using graphs of attacks in a large data 

center, is designed SDN based on the reconfiguration model. The model takes into account the security 

and QoS to end users. This increases the security of a virtual network environment with minimal 

interference to the normal user traffic. The article is achieved this goal by using methods of moving target 

defense, forcing the attackers always worry only about their goals, deterring and elimination of attacks 

without interrupting normal network traffic. This will avoid persistent threats from the side of the 

attacker.  

Key words: Keywords: cloud, data security, virtualization, data traffic, attack, attack graph, 

hypervisor, SLA, SDN. 

 

Василенко В.В. Реконфігурації моделі мережі для масштабованості SDN.  

У даній статті описується, як SDN може бути застосований в контексті хмарних обчислень, 

щоб динамічно змінювати базову мережну інфраструктуру з метою підтримки потреб в області 

безпеки, врівноважуючи необхідні QoS для користувачів хмари. Представлений граф атак на 

основі аналізу рамок безпеки/уразливості для відстеження вразливостей в кожній віртуальній 

машині (VM) і залежності уразливості серед віртуальних машин. 

Ключові слова: хмарні технології, безпека даних, віртуалізація, трафік даних, атака, граф 

атак, гіпервізор, SLA, SDN. 

 

Василенко В.В. Реконфигурации модели сети для масштабируемости SDN.  

В данной статье описывается, как SDN может быть применен в контексте облачных 

вычислений, чтобы динамически изменять базовую сетевую инфраструктуру с целью поддержки 

потребностей в области безопасности, уравновешивая необходимые QoS для пользователей 

облака. Представлен граф атак на основе анализа рамок безопасности / уязвимости для 

отслеживания уязвимостей в каждой виртуальной машине (VM) и зависимости уязвимости среди 

виртуальных машин. 

Ключевые слова: облачные технологии, безопасность данных, виртуализация, трафик 

данных, атака, граф атак, гипервизор, SLA, SDN. 

 

Вступ 

Хмарні обчислення стали новою обчислювальною парадигмою для хостингу і надання 

послуг через Інтернет протягом останніх кількох років. Все більше компаній малого і 

середнього бізнесу почали користуватися хмарою, щоб отримати швидкий доступ до кращих 

бізнес-додатків і збільшити ресурси інфраструктури. Проте недавні дослідження показали, 

що занепокоєння безпекою хмари перешкоджають міграції клієнтів до даного рішення. 

Причиною коливань клієнта або відмовою переходу до віртуалізації, як ключової технології 

хмарних обчислень, є питання безпеки даних. Віртуалізації поверхні атаки для хмари, такі як 

гіпервізора вразливостей [1], втечі VM [2], викрадення VM [3, 4] і порушення ізоляції VM і 

віртуальної мережі [5, 6]. 

У традиційних центрах обробки даних, де системні адміністратори мають повний 

контроль над хост-машинами, вразливість може бути виявлена і виправлена системним 

адміністратором в централізованому порядку. Проте, латання дір в безпеці, в центрах 

обробки даних хмари, де користувачі хмари, як правило, мають привілей управляти 

© Василенко В.В. 
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встановленим програмним забезпеченням на їх керованих віртуальних машинах, не може 

працювати ефективно і може порушити «Угоду про рівень обслуговування» (SLA). Крім 

того, користувачі можуть встановити на хмару вразливе програмне забезпечення або навіть 

шкідливий код на їх віртуальну машину, що істотно сприяє поломкам в безпеці хмари. 

Завдання полягає в тому, щоб створити ефективну систему виявлення і реагування для 

точного виявлення вразливостей  атак і зведення до мінімуму наслідків порушення безпеки 

для користувачів хмари. 

На щастя, з недавньою появою Software-Defined Networking (SDN), хмара-провайдер 

здатна ефективно виявляти маршрутні підозрілі і шкідливі потоки від користувачів в своїх 

віртуальних мережах [7] і зручно створювати додатки безпеки в них [1] для виявлення і 

реагування на шкідливому трафіку. Проте, механізм динамічної маршрутизації (виконується 

провайдером хмари) не повинен впливати на «угоду про рівень обслуговування» для 

користувачів хмари. Тому актуальним є описати, як SDN може бути застосований в контексті 

хмарних обчислень, щоб динамічно змінювати базову мережну інфраструктуру з метою 

підтримки потреб в області безпеки, врівноважуючи необхідні QoS для користувачів хмари. 

В даній роботі пропонується масштабувати структуру для відстеження вразливостей в 

кожній віртуальній машині і залежність уразливості між віртуальними машинами у 

віртуальній мережі, використовуючи граф атак аналітичної моделі. Граф атак є інструментом 

моделювання для того, щоб проілюструвати всі можливі шляхи багатоступінчастої, мульти-

хост-атаки, які мають вирішальне значення для розуміння загроз і застосування відповідних 

контрзаходів. Проте, добре відомий стан проблем графа атак [8] робить його не в змозі 

змоделювати сценарії атак в великих масштабах мережі, таких як великі центри обробки 

даних. Пропонується обмежити розмір графа атак в керованому масштабі з використанням 

SDN функції динамічної реконфігурації мережі, зберігаючи при цьому мінімальну кореляцію 

між графами атак. 

У цьому контексті ефективним є використання програмних функцій мережі SDN щоб 

ізолювати, встановлювати карантин і перевіряти трафік відправки з вразливих служб.  

Намаганням досягнення цієї мети є використання ковзаючих методів оборони, стримування 

та усунення атак без переривання регулярного мережного трафіку [9]. 

Внесок даної системи представлений в такий спосіб: 

• Розроблюється в режимі реального часу модель реконфігурації мережі для SDN на 

основі віртуальної мережі, щоб реагувати на будь-які аномальні події в мережі. 

• Пропонується модель пасивного відгуку мережних подій, щоб змінити конфігурацію 

мережі з використанням методів оборони рухомих мішеней. 

• Стратегії реконфігурації в такій моделі роблять віртуальне мережне середовище 

кожного користувача більш безпечним, зберігаючи при цьому їх функціональність мережі 

так само, як і вимоги SLA. 

• Дана система здатна розділити мережу на кілька логічно виділених зон з різними 

властивостями безпеки шляхом класифікації уразливості в мережі і звести до мінімуму 

залежність уразливості між зонами. 

• Така система застосовує новий розподілений граф атак на основі аналітичної моделі 

для відстеження вразливостей в кожній зоні, обмежуючи зв’язність вразливостей між 

зонами. 

Постановка завдання. Граф атак і дерево атак повинні вирішувати  питання 

масштабованості на різних етапах: формування, подання, оцінки і модифікації [10]. Розмір 

мережі може збільшуватися (наприклад, зростає кількість мобільних пристроїв), але це не є 

рішенням для вирішення масштабованості оцінки безпеки. Граф атак і дерево атак  досі 

страждають від проблеми масштабованості. Дерево атак може бути оцінене тільки таким 

чином,  якщо воно буде ефективно згенероване, але до сих пір немає ефективного способу 
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генерації дерева атак. Таким чином, як і раніше потрібен більш надійний метод оцінки, 

заснований на графах і методах генерації. 

Використання графа атак моделює можливі моделі поведінки і вразливості атакуючого в 

мережі [11]. Тим не менше, на сьогоднішній день немає наукових робіт, які використовують 

граф атак в дуже динамічному віртуалізованому і перебудованому мережному середовищі, і 

які розглядали б застосування оптимальних контрзаходів. Крім того, проблеми 

масштабованості в режимі реального часу стають істотними в такому динамічному 

середовищі. Велику кількість віртуальних машин можна розмістити в хмарі даних 

навколишнього середовища. Оскільки граф атак зберігає кореляції між загрозами, то й 

складність атаки групи зростає в геометричній прогресії. Для вирішення цієї проблеми 

пропонується модель реконфігурації мережі, щоб зменшити масштаби графа атак шляхом 

поділу контрольованої мережі на безпечні зони. Даний кластерний підхід зосереджений на 

одній комбінації наступних напрямків кластеризації підходів: 

• угрупування віртуальних машин з подібними уразливостями; 

• під час використання  груп взаємопов’язаних віртуальних машин з найменшими 

мережами і додатками підключення до інших груп. 

 Мета та задачі дослідження. Пропонується комплексне рішення для вирішення  

проблеми мережі і кластеризації графа атак для того, щоб обмежити розмір графа атак і 

зменшити залежність уразливості між віртуальними машинами, де VM угруповання 

засноване на типі уразливості і значимості в кожній віртуальній машині. Віртуальні машини 

з аналогічною уразливостю на тому ж рівні тяжкості, розглядаються як група безпеки. Після 

того, як угруповання засноване на уразливості, є можливість мати більш чітке уявлення про 

ситуацію в області безпеки системи і можливість дізнатися, які вразливі додатки впливають 

на безпеку системи. Обчислюється оцінка уразливості з базовим рахунком  системи CVSS 

[12] для кожної віртуальної машини, за допомогою експоненційної середньої, для 

вимірювання всіх вразливостей  кожної віртуальної машини (VM Індекс Безпеки), так що 

оцінка буде дорівнювати найсерйознішій уразливості системи. З тієї ж самої групи безпеки 

береться середня експонента уразливості від всіх віртуальних машин в одній групі (група 

індексів VM Security) і привласнюється їй агреговані метрики для вимірювання рівня 

безпеки цієї групи. 

Крім того, угрупування VM на основі безпеки, можна розділити мережу по зв’язності і 

досяжності віртуальних машин. Розмір атакуючого графа впливає не тільки на уразливості в 

системі, а й на підключення до мережі кожної VM. Якщо можна згрупувати віртуальні 

машини по зв’язному графу і розбити мережі відповідно до найменшого зв’язку кластера, то 

можна обмежити розмір графа атак, а також звести до мінімуму залежність уразливості серед 

графів атак. Завдання розбиття графа полягає в розділенні вершин в ряді груп заданого 

розміру таким чином, щоб число ребер, що лежать між групами, були мінімальні. Число 

ребер, які працюють між кластерами називаються розмір відрізка [13]. Мережа кластеризації 

є однією з основних задач у багатьох областях науки і техніки. Ці методи мають тенденцію 

групувати мережі таким чином, що безліч ребер знаходяться всередині кожного кластера і 

кілька ребер між кластерами [14]. Багато алгоритмів були запропоновані практиками в 

різних областях, включаючи інформатику та фізику. Успішні приклади Мін-Макс відрізка 

[15] і нормованого відрізка [16], а також алгоритми, засновані на модульності [17, 18]. 

Пропонується багатоцільовий підхід  оптимізації для отримання оптимальних кластерів 

графа атак, враховуючи обидва чинники безпеки груп  VM і досяжності між групами. 

Подібна вразливість групи здатна зменшити надмірність  вузла шляху в графі атак так, щоб 

розмір графа атак міг бути зменшений шляхом видалення надмірності. Найменші з’єднання 

між групами можуть зменшити залежність в обох досяжностях і уразливостях зв’язку, щоб 

кластером графа атак було легше управляти і регулювати. 
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1. Моделі графа атак і загрози мережі 

Для того, щоб краще описати проблему і пропоноване рішення, визначаємо кілька 

моделей. 

Модель загроз. У даному прикладі припустимо, що гіпервізор є надійним і захищеним, 

тобто гіпервізор правильно ізолює ресурси та умови для працюючих віртуальних машин. 

Низькорівнева оболонка захищена від будь-яких експлойтів запущених зловмисником і 

механізм виявлення встановлений гіпервізором є невидимим для атакуючого. Припустимо 

також, що користувачі мають можливість встановлювати уразливе програмне забезпечення і 

виконувати будь-які шкідливі програми або шкідливий код в їх VM. Системний 

адміністратор не може виправити програмне забезпечення або видалити шкідливий код без 

користувальницької угоди. Однак, CSP дозволяє блокувати трафік виданий такими 

процесами.  

Мережеві моделі. Для того, щоб розділити мережі для отримання прийнятного розміру 

контрольованої мережі, що підлягають моніторингу, створюється мережева модель для 

віртуальної мережі в хмарній системі. Мережева модель не тільки здатна обмежити розмір 

графів атак, але також може забезпечити модель оцінки стратегії реконфігурації. 

Моделюємо мережу як орієнтований граф G = (V, E), де V це безліч хостів, Е це безліч 

посилань. Припустимо, що є потік з джерелом S і призначення D (S, D ∈ V), а тривалість 

потоку можна розділити на кілька інтервалів. Мета реконфігурації мережі – знайти маршрут 

між S і D, який задовольняє наступні обмеження для кожного інтервалу тривалості: 

• обмеження пропускної здатності:  новий маршрут не повинен включати ці посилання 

або вузли, які і без того перевантажені, або ті вузли або посилання, які не мають вимоги до 

пропускної здатності потоку; 

• QoS обмеження: мутовані маршрути повинні підтримувати необхідну якість, такі як 

обмеження затримки або кількість перельотів; 

• обмеження безпеки: індекс безпеки нового обраного маршруту, повинен бути 

оптимальний або неоптимальний шлях; 

• обмеження витрат: якщо існує кілька маршрутів, вартість реконфігурації нового 

маршруту повинна бути не менше. 

Модель графа атак. Граф атак є модельована парадигма, яка має вирішальне значення 

для розуміння загроз і вирішення їх, та підбору відповідних контрзаходів [40]. Граф атак 

корисний для виявлення потенційних загроз, можливих атак і відомих вразливостей в 

системі хмара. Оскільки граф атак надає інформацію про всі відомі вразливості в системі та 

інформацію про зв’язності, отримується ціла картина ситуацій в сфері безпеки системи, де є 

можливість спрогнозувати можливі загрози і атаки шляхом зіставлення виявлених подій або 

заходів. 

Граф атак складається з вершин, що представляють умови і дії. Умови є конфігурації 

системи або привілеї доступу, які повинні бути істинними для того, щоб використовувати 

будь-яку вразливість. Дії – ті кроки, які зловмисник виконує для того, щоб поставити під 

загрозу віртуальну машину. Дії зловмисника залежать від наявності одного або декількох 

умов. Ребра в графі атаки це з’єднання вузлів, і безліч ребер, які позначають шлях від 

початкового вузла до кінцевого вузла атаки. 

Визначимо граф атак AG = (AV, AE ) де AV = NC ∪ ND ∪NR і  

AE = Epre ∪ Epost. AV це безліч вершин, які включають в себе три типи вузлів: вузол 

кон’юнкції NC для подання використання, вузол диз’юнкції ND для позначення результату 

експлуатації і вузла NR корінь для показу початкової стадії сценарію атаки. AE позначає 

безліч спрямованих ребер. 

e ∈ Epre ⊆ ND × NC показує, що ND повинен бути виконаний, щоб досягти NC. Ребро е 

∈ Epost ⊆ NC × ND означає, що ND може бути отриманий, якщо NC виконано. 
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В роботі застосовано вимір ймовірності ризику на кожному графіку атаки на основі 

моделі Байєса  ймовірнісної мережі для розрахунку ймовірності умовного ризику для 

кожного вузла уразливості і сукупної ймовірності ризику для цільового вузла в нападі графа. 

Імовірність ризику заснована на CVSS балах уразливості, знайденої в контрольованій мережі 

і віртуальних машинах. Порівняємо кожну атаку шляхом усереднення ймовірності 

кумулятивного ризику всіх цільових вузлів в контрольованій мережі. Цільові вузли можуть 

бути обрані випадковим чином з мережі або вибрані з віртуальних машин. 

 

 2. Проектування системи 

 Представимо першу системну архітектуру запропонованого дизайну та  докладний опис 

його компонентів. 

Загальна архітектура. Пропонована структура показана на рис. 1. Є чотири етапи: 

побудова графа атак, граф атак кластеризація, оцінка безпеки і реконфігурація. 

 Побудова графа атак відповідає за створення графа атак для довільного розміру 

контрольованої мережі. Граф атак кластерізації відповідає за настройки кожного графа атак, 

щоб вони були керовані шляхом застосування SDN на основі динамічного підходу 

реконфігурації при збереженні оригінальних мережевих служб в кожному вузлі. Даний 

кластерний підхід здатний зменшити розмір графа атак і залежність уразливості того, серед 

графів атак, шляхом налаштування мережних служб, перенаправляючи мережний шлях до 

більш безпечного шляху, або реконфігурації топології мережі за допомогою архітектури 

SDN. Граф кластеризації атаки вимагає щоб топологія мережі та інформація були доступні, 

щоб налаштувати розмір контрольованої мережі. Індекс безпеки, пов’язаний з модулем 

оцінки безпеки також є важливими тригером, для активації настройки графа атак і 

контролювання мережею. 
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безпеки

Система виявлення 
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Модуль 
переналаштування

 
Рис. 1. Конфігурація моделі 

 

Модуль оцінки безпеки забезпечує показники, пов’язані з безпекою для модуля графа 

кластерної атаки, для внесення корективів графа атак і реконфігурації топології мережі. 

Модуль оцінки містить наступні показники для кожного кластера в контрольованій мережі: 

• Ni: Розмір (номер вузла) кластера. 

• AGI: розмір графа атак для кластера. 

• GSII: глобальний індекс безпеки кластера. 

• Riski: ймовірність ризику атаки графа для кластера. 

• AvgBasei: експоненціальне середнє значення базових вразливостей в кластері. 

Модуль оцінки безпеки також отримує повідомлення від системи виявлення вторгнень 

(IDS) як тільки аномальна подія або рух виявляється в IDS. Це попередження викличе 

динамічну стратегію реорганізації в модуль реконфігурації для вживання заходів. 
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Стратегії реконфігурації. Стратегія реконфігурації для захисту системи з 

використанням програмних мережних функцій програмного забезпечення. Пропонується 

активна система захисту і профілактики, заснована на уразливості і оприлюдненні інформації 

в графі атак, яка будує алгоритм, щоб зробити шлях атаки важким. Реконфігурація може 

бути зробленою за допомогою мережевого контролера, що може змінити: передачу потоку, 

перенаправити потік, відобразити потік, перезаписати MAC-адреси, змінити IP-адреси, 

відкинути пакети, брандмауера або фільтра і блокувати порт. 

Стратегія реконфігурації залежить від програмних мережних функцій програмного 

забезпечення, певної мережі для забезпечення мережного трафіку за рахунок зміни топології 

мережі і мережних ресурсів використання. Стратегія може бути заснована на інформації про 

уразливість графа атак і попередження від NIDS. Мета стратегії полягає в тому, щоб зробити 

шлях атаки в графі атаки більш важким для атакуючого. Уразливості і аналізатор атаки на 

рис. 2 створює стратегію реконфігурації, грунтуючись на подіях в мережі з кількох серверів 

управління і моніторингу, (наприклад: NIDS, моніторингу  пропускної здатності, SNMP, 

NetFlow і SFlow) і інформації з бази даних графа атак, стратегія контрзаходів. Конфігурація 

двигуна це синтаксичний аналізатор для перекладу політики і стратегії у визначенні мови 

високого рівня в інструкції низького рівня. Робота реконфігурації здійснюється за 

допомогою мережевого контролера, дотримуючись інструкцій з реконфігурації двигуна. 

Примітивні операції реконфігурації включають: перенаправлення потоку, відображення 

потоку, переписування MAC-адреси, зміни IP-адреси, падіння пакетів, відкидання пакетів, 

обмеження трафіку, брандмауера або фільтра, і блокування портів. Стратегію реконфігурації 

можна розділити на дві категорії: статична реконфігурація і динамічна реконфігурація. 

Статична реконфігурація на основі поточних вразливостей в системі застосовується для 

переконфігурації трафіка або віртуальної мережі. Кожен експлуатуючий вузол в AG містить 

інформацію про уразливість. Статична реконфігурація буде шукати критичний шлях в AG, 

який є найпростішим шляхом для атакуючого і найбільш незахищеним шляхом у віртуальній 

мережі. Обраний підхід реконфігурації заснований на категорії атаки і типу вразливостей. Ця 

інформація може бути легко витягнута з бази даних NVD. Після застосування стратегії 

реконфігурації кумулятивна вірогідність ризику цільового вузла в AG буде знижена, а індекс 

безпеки поточної мережі також буде знижений. Індекс безпеки розраховується з числа різних 

шляхів і загальної довжини шляхів в AG. 

Динамічна реконфігурація заснована на попереджені завищених потреб системи. Можна 

припустити, що сигнали, підняті NIDS, є основними оповіщення. Підвищене попередження 

означає, що одна з основних вразливостей експлуатується. Для того, щоб захистити систему, 

потрібно застосувати статичну реконфігурацію, яка застосовується для захисту системи від 

компрометації. Замість того, щоб шукати критичний шлях в AG, система повинна 

відповідати попередженням вузла в AG і застосовувати реконфігурацію, використовуючи 

той же підхід в статичній реконфігурації. 

Оцінка стратегії реконфігурації ще один нюанс в цьому дослідженні. Знижена 

ймовірність ризику цільового вузла в AG покаже значення індексу безпеки поточної мережі, 

яка включає в себе кількість шляхів атаки і загальну вагу всіх доріжок, що впливають на 

число нормальних послуг і затримку відповіді на звичайний трафік. 

SDN на основі контрзаходів і реконфігурації. Контрзаходом називається дія або ряд 

дій, які присікають атаки, в яких він може змінити мережні конфігурації і політику трафіку. 

Далі розглянемо розгортання пристрою захисту (наприклад, IPS), який вводить послідовність 

дій для забезпечення безпеки в хмарних середовищах віртуальних мереж. Коли атака або 

програмне забезпечення були виявлені, один (або набір) ефективних контрзаходів повинен 

бути обраний. Необхідно врахувати атрибути, такі як вартість, час розгортання, а також 

потенціал для зниження продуктивності або доступності системних ресурсів. За допомогою 

атаки графа, моделювання поведінки нападників і вибору контрзаходів були добре вивчені 
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[9]. Загалом, є багато контрзаходів, які можуть бути застосовані до системи хмара, в 

залежності від наявних пристроїв безпеки, які можуть бути використані. 

Кілька загальних віртуальних мереж на основі контрзаходів перераховані в табл. 1. 

Стратегії реконфігурації мережі включають в себе кілька рівнів дій з боку рівня-2 в верхніх 

рівнях. В рівні-2 віртуальні мости (в тому числі тунелі, які можуть бути встановлені між 

двома мостами) і віртуальні локальні мережі є основними компонентами в системі хмари 

віртуальної мережі для підключення двох віртуальних машин. Віртуальний міст є об’єктом, 

який надає віртуальні інтерфейси (VIFs). Віртуальні машини на різних ізольованих мостах на 

рівні 2. Відеосюжети на той же віртуальний міст, але з різними тегами VLAN не можуть 

взаємодіяти один з одним безпосередньо. На основі цього рівня 2 ізоляції, модуль 

реконфігурації може розгорнути зміни конфігурації мережі рівня 2 для ізоляції підозрілих 

віртуальних машин. В результаті, цей контрзахід роз’єднує шлях атаки в графі атак і змушує 

атакуючого досліджувати альтернативний шлях атаки. Рівень-3 це інший спосіб ре 

конфігурації,щоб від’єднати шлях атаки. За допомогою мережевого контролера, таблиця 

витрат на кожному перемикачі OpenFlow (наприклад, як програмне забезпечення, і фізичні 

комутатори) може бути модифікована, щоб змінити топологію мережі. Аналогічним чином, 

заходи протидії верхнього рівня, такі як порт зміни / блокування, протоколів фільтрації  

додатків, DPI і т.д., можуть бути розгорнуті. 

 

Табл. 1. Можливі типи контрзаходів 

Рівні Контрзахід 

Рівень-2 Зміна MAC-адресу 

Рівень-2 конфігурації комутатора 

Рівень-2 або 3 перенаправлення трафіку 

Рівень-2 або 3 ізоляція трафіку 

Рівень-3 Зміна IP-адреси 

Рівень-3 Зміна топології мережі 

Рівень-4 Зміна / порт Блок 

додаток Аналіз пакетів (DPI) 

додаток патч програмного забезпечення 

додаток Карантин 

Додаток/система диверсифікація програмного забезпечення 

Додаток/система Оновлення програмного забезпечення  

система введення в віртуальні машини 

система Створення правил фільтрації 

... ... 

 

Слід зазначити, що використання мережі реконфігурації в нижньому рівні має перевагу, 

тому що додатки верхнього рівня будуть відчувати мінімальний вплив. Такий підхід 

можливий тільки при використанні підходу програмного забезпечення для автоматизації 

перемикання конфігурації в динамічному мережному середовищі. Контрзаходи (такі, як 

ізоляція трафіку) можуть бути реалізовані шляхом використання трафіку технічних 

можливостей OpenFlow комутаторів для обмеження потужності і переналаштування 

віртуальної мережі для підозрілого потоку. Коли підозрілу активність, таку як сканування 

портів виявлено, важливо визначити чи є зловмисна активність, чи ні. Наприклад, 

зловмисники можуть навмисно приховувати свою поведінку сканування для запобігання 

мережевих IDS від визначення їх дії. У цій ситуації, змінюючи конфігурацію мережі, треба 

змусити атакуючого виконувати більше досліджень і, в свою чергу, змусити показати свою 

активність. 
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3. Побудова розподіленого графа атак 

Більшість графів атак прийняті евристичним методом і до сих пір не існує алгоритму, 

який може оцінити всі можливі стани в поліноміальній складності. Крім того, є дуже 

обмежена кількість досліджень, проведених на графі атак динамічного оновлення. 

У даній статті розроблена розподілена генерація графа атак і підхід до оцінки. Блок-

схема способу показана на рис. 2. 

 

Інформація про 
підключення до мережі

Додатки та послуги 
в кожному пристрої

Правила 
брандмауера

Створення гіперграфу

Частина HG заснована на загальних можливостях VM

Агент 1
 Створити\Оновити 

підAG

Спільна пам'ять для підтримки постумови

Агент 1
 Створити\Оновити 

підAG

Агент 1
 Створити\Оновити 

підAG

 
 

Рис. 2. Розподілені атаки побудови потоку графа 

 

Збір інформації. Перший крок робить аналізатор атаки системи. Він збирає інформацію 

мережного підключення з мережним контролером SDN, збирає стан установки програми та 

послуги в кожному пристрої за допомогою сканерів (наприклад, Nmap або уразливості 

сканера), а також збирає правила політики брандмауера з IPS або пристроїв брандмауера. 

Етап створення гіперграфа. Аналізатор атаки створює досяжності гіперграфа (HG) на 

основі зібраної інформації з попереднього кроку. Гіпер-ребро в HG представляє стан служби, 

здатність між двома або більше віртуальними машинами або пристроями. Одне гіпер-ребро 

може бути підключене до того ж порту на декількох різних віртуальних машинах. 

Фаза розділу гіперграфа. Модуль розділу HG в аналізаторі атак застосовує обраний 

алгоритм розділу HG для розбиття гіперграфу на кілька дрібніших кластерів. Алгоритм 

розділів знайде міні-розрізи в HG і відокремить HG на безліч K, менше HG з мінімальними 

розрізами між кластерами. Розділ гіперграфа є добре відомим NP-важкою задачею. Ми 

використовуємо існуючі рішення для вирішення цієї проблеми, такі як FMS і PLM. 

Коли граф атак застосовує алгоритм розділу, він може призначити вагу кожного вузла і 

краю в гіперграфі. Призначення ваги пов’язане з тим, як алгоритм розділить гіперграф. Три 

варіанти алгоритму, щоб призначити вагу: 

• досяжності: призначити вагу для кожної ланки досяжності на основі зони дії мережі; 

• уразливості: використання CVSS оцінки вразливостей на кожному вузлі;  
• розглянути доступність і вразливість. 
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Розподілені фази графа атак. На підставі кількості кластерів після виконання 
алгоритму розділу HG, аналізатор атак розгортає однакову кількість агентів побудови графів 
атак у віртуальній мережі і поширює інформацію про суб-гіперграфу від відповідного 
кластера до кожного агента для побудови графіка суб-атаки. Кожен агент починає з пошуку 
необхідної інформації в суб-гіперграфі. З цією інформацією кожен агент починає створювати 
суб-граф атак. При створенні графа атак, кожен агент буде генерувати нові правила 
виведення в конструкцію двигуна графа атак. Новий пост-стан представляє інформацію або 
привілеї для посилення атакуючого. Зловмисник може використовувати цю вигоду, щоб 
використовувати інші можливі уразливості в системі. Таким чином, необхідно стежити за 
всіма новими пост-умовами, отриманими від кожного агента і дозволити кожному агенту, 
отримати нові пост-умови від інших агентів. 

Використовується в даному випадку загальна пам’ять і  розподілений набір даних (RDD) 
для підтримки цих нових пост-умов. Коли з’являється новий пост-стан, агент буде 
записувати інформацію в спільно використовувану пам’ять. Коли агент закінчує, він буде 
читати нові пост-умови із загальної пам’яті і викличе функцію оновлення графа атак на 
основі цих нових пост-умов. 

 Функція поновлення намагатиметься відповідати новій пост-умові з кожною 
попередньою умовою в поточному суб-AG. Якщо є збіг і змога використовувати певну 
вразливість в вузлі, агент буде оновлювати суб-AG. Якщо зміст загальної пам’яті порожній і 
немає будь-якого нового пост-стану генерованого усіма агентами, кожен агент буде ставити 
себе в пасивному режимі і зупинить алгоритм створення. 

  
Висновки 
В даній статті досліджено питання масштабованості при використанні графа атак на 

основі аналізу моделі безпеки в програмному і віртуалізованому мережному середовищі. 
Представлений граф атак на основі аналізу рамок безпеки/уразливості для відстеження 
вразливостей в кожній віртуальній машині (VM) і залежність уразливості серед віртуальних 
машин для вирішення проблеми масштабованості з використанням графів атак у великому 
центрі даних. З цією метою розроблено SDN на основі моделі реконфігурації. Представлена 
модель враховує  безпеку і QoS  для кінцевих користувачів, що підвищує безпеку 
віртуального мережевого середовища з мінімальним рівнем втручання до нормального 
трафіку користувача, використовуючи ковзаючі методи оборони цільових, які змушують 
нападників постійно дбати лише про свої цілі, стримуванням та усуненням атак без 
переривання нормального мережевого трафіку. Самий такий спосіб дозволить уникнути 
постійних загроз зі сторони нападника. 
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УДК 621.396.2 
 

Примаченко В.І., аспірант 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ OFDM-МОДУЛЯЦІЇ  

В ПРОГРАМНО-КЕРОВАНИХ СИСТЕМАХ 

 
Primachenko V.I. Implementation of OFDM-modulation method in software-driven systems.  

The paper shows the architecture of telecommunication equipment constructed on the basis of 

software-driven systems. The functional circuit that ensures the implementation of the basic requirements 

of SDR. Determined that the program operated radio, could be realized many years ago. However, due to 

lack of sufficiently powerful development capabilities of DSPs and programmable logic integrated 

circuits have become widespread SDR in just this decade. It is shown that a digital signal processor or 

microprocessor must have a high level of computing power. The development of components already 

allows you to create a system SDR, and in conjunction with software and control system - the network of 

the future. Determined that systems for high speed data transmission of broadband signals associated with 

problems for the recipient, through the formation of additional channels caused by inter-symbol noise 

(inter-symbol interference). To effectively eliminate inter-symbol interference and reduce complexity 

equalizer technology is OFDM. The basic idea of OFDM technology is to divide the frequency-selective 

channel into a number of narrowband subchannels. For these subchannels or subcarriers orthogonal 

narrowband signals are transmitted in parallel. As each of these signals is experiencing shallow fading, it 

is very simple correction scalar channel. The algorithm operations OFDM-modulation to PKR. 

Keywords: SDR, DSP, OFDM, guard interval, modulation, algorithm 

 

Примаченко В.І. Реалізація методу OFDM-модуляції в програмно-керованих системах.  
В роботі приведено архітектуру телекомунікаційного обладнання побудованого на базі 

програмно-керованих систем. Показано, що цифровим сигнальним процесорам чи 

мікропроцесорам потрібно мати високий рівень обчислювальної потужності. Визначено, що для 

високошвидкісних систем передачі даних передача широкосмугових сигналів пов’язана з 

проблемами для одержувача, через утворення додаткових каналів спричинених міжсимвольними 

завадами. Для ефективного усунення міжсимвольних завад і зменшення складності еквалайзера 

служить технологія OFDM. Розроблено алгоритм виконання операцій OFDM-модуляції для ПКР. 

Ключові слова: ПКР, ЦСП, OFDM, захисний інтервал, модуляція, алгоритм 

 
Примаченко В.И. Реализация метода OFDM-модуляции в программно-управляемых 

системах.  

В работе приведена архитектура телекоммуникационного оборудования построенного на базе 

программно-управляемых систем. Показано, что цифровым сигнальным процессорам или 

микропроцессорам необходим высокий уровень вычислительной мощности. Определено, что для 

высокоскоростных систем передачи данных передача широкополосных сигналов связана с 

проблемами для получателя по причине образования дополнительных каналов, вызванных 

межсимвольными помехами. Для эффективного устранения межсимвольных помех и уменьшения 

сложности эквалайзера служит технология OFDM. Разработан алгоритм выполнения операций 

OFDM-модуляции для ПКР. 

Ключевые слова: ПКР, ЦСП, OFDM, защитный интервал, модуляция, алгоритм 

 

Вступ 

Програмно-кероване радіо (ПКР) являє собою систему зв’язку, яка використовує 

програмне забезпечення для реалізації комунікаційних функцій, які, як правило, 

виконуються за допомогою апаратних засобів. Програмна реалізація безпроводових мереж є 

перспективною, так як вона є менш дорога і дозволяє легко змінювати периметри системи, 

щоб задовольнити різні потреби і вимоги. 

Сучасні смартфони, планшети ноутбуки мають безліч стандартів обміну даними, роботи 

в мережі Інтернет, управління “розумним будинком” та ін. Дані пристрої підтримують 

одночасно декілька стандартів, і їх ефективна робота вимагає високого рівня робочих частот 

та кількості ядер. 

© Примаченко В.І. 
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ПКР визначається як реалізація апаратних засобів та програмного забезпечення 

телекомунікаційних систем. Програмно кероване радіо, могло бути реалізовано багато років 

тому назад. Однак, через відсутність можливості розробки достатньо потужних цифрових 

сигнальних процесорів (ЦСП) та інтегральних логічних схем, що програмуються, широкого 

розповсюдження ПКР набули в лише цьому десятилітті. Базова архітектура ПКР показана на 

рис. 1 [1]. Головним апаратним елементом даної телекомунікаційної системи є ЦСП. 

 

АЦП ЦСП ЦАП

 
 

Рис. 1. Функціональна схема ПКР 

 

На рис. 1 для реалізації приймача вхідний фільтр має бути смуговим, частота 

дискретизації вхідного аналого-цифрового перетворювача (АЦП) буде визначатись згідно 

теореми Котельникова. Вихідний цифро-аналоговий перетворювач має працювати на 

частоті, яка становить щонайменше в два рази більшу пропускну здатність сигналу основної 

смуги частот. Вихідний фільтр реалізується за допомогою фільтра нижніх частот і обмежує 

вихідний сигнал основної смуги частот.  

У багатьох додатках модулюючий сигнал, сам по собі, є цифровим. Тоді 

модуляція/демодуляція виконується на базі АЦП та ЦАП, а вхідний та вихідний фільтри 

можуть бути усунені і цифрові сигнали подаються на процесор. Реалізація ЦСП на одному 

кристалі з АЦП та ЦАП перетворює їх на модем. 

Ця реалізація ПКР не залежить від обраного типу модуляції, тому, будь-який режим 

модуляції для сигналу, що передається, аналоговий (АМ, FM) або цифровий (QPSK або 

QAM), можуть бути реалізовані за допомогою одного апаратно-програмного забезпечення. 

Це є головною і вагомою перевагою ПКР перед телекомунікаційним обладнанням 

попередніх поколінь. 

Для цього цифрові сигнальні процесори чи мікропроцесори мають мати високий рівень 

обчислювальної потужності. Розвиток елементної бази вже сьогодні дозволяє створювати 

системи ПКР, а в поєднанні з програмно-керованими системами [2] - мережу майбутнього. 

 

1. Еталонна модель побудови ПКР 

Можна знайти багато визначень ПКР. SDR-форум, працюючи у співпраці з 

Інститутом інженерів з електротехніки і електроніки (IEEE) групи P1900.1, виконав роботу 

по створенню визначення ПКР, що забезпечує узгодженість і чітке уявлення про технології 

та пов’язані з ним переваги [3]. 

Іншими словами програмно-кероване радіо визначається як: “Радіо, в якому деякі або 

всі функції фізичного рівня визначаються програмним забезпеченням”. 

ПКР визначає набір апаратних і програмних технологій, де частково або всі 

операційні функції радіо реалізовані через програмне забезпечення, яке модифікується, або 

вбудоване програмне забезпечення, що впливає на програмовані технології обробки. Ці 

пристрої включають програмовані користувачем вентильні матриці, цифрові сигнальні 

процесори, процесори загального призначення, програмовану систему на кристалі або інші 

спеціалізовані програмовані процесори. Використання цих технологій дозволяє створювати 

нові безпроводові послуги і можливості бути доданими до існуючих систем радіозв’язку, не 

вимагаючи нових апаратних засобів. 

Розглянемо більш детально функціональну модель ПКР представлену на рис. 2 [3, 4]. 
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Зі сторони приймача ця модель складається з радіочастотної підсистеми, яка 

налаштована на канал або канали, що становлять інтерес в заздалегідь заданій смузі частот, 

перетворює ці канали в основну смугу частот, і передає їх на підсистему модему для 

демодуляції і декодування. Підсистема модему передає отриманий аналоговий сигнал або 

цифровий потік даних, який несе інформацію для мережевого рівня або підсистеми обробки 

безпеки, в залежності від необхідності.  

Зворотний процес відбувається на передавальній стороні. В модемі цифровий потік 

даних кодується і створюється модульований сигнал, що несе інформацію, призначену для 

передачі. Потім сигнал передається в радіочастотну підсистеми для передачі по 

безпроводовому каналу зв’язку. 
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Рис. 2 Еталонна модель побудови ПКР 

 

Зупинимось більш детально на деяких вузлах. В модемі виконується аналого-цифрове 

перетворення сигналу радіочастотної підсистеми та відділення корисного сигналу з 

відцифрованого подання вихідного сигналу. Процесор ЦСП виконує функції канального 

рівня з управління і стабілізації параметрів елементів радіочастотної підсистеми і елементів 

антенно-фідерного тракту [1]. Якщо в передавачі виконується шифрування інформаційного 

потоку, то необхідно в приймачі мати можливість дешифрування. Будь-яка інформація, яка 

має бути захищена з метою безпеки, обробляється в підсистемі безпеки. 

 

2. Використання OFDM в цифрових сигнальних процесорах ПКР 

У високошвидкісних системах передачі даних передача широкосмугових сигналів 

пов’язана з проблемами для одержувача, пов’язаними з утворенням додаткових каналів 

спричинених міжсимвольними завадами (міжсимвольною інтерференцією) [5]. Для 

широкосмугових систем передачі отриманий сигнал є накладенням багатьох циклічно 

зміщених і ослаблених копій сигналу, що передається. Тому затримані в часі копії 

заважатимуть правильному визначенню поточних символів, створюючи міжсимвольну 

інтерференцію. Коли пропускна спроможність системи передачі збільшується, число 

затриманих в часі символів пропорційно збільшується. Це значно збільшує складність 

еквалайзера, який має обробити міжсимвольні завади. Для ефективного усунення 

міжсимвольної інтерференції і зменшення складності еквалайзера служить технологія 

OFDM.  

Основна ідея технології OFDM полягає в тому, щоб розділити частотно-вибірковий 

канал на низку вузькосмугових підканалів. По цих підканалах або піднесучим, ортогональні 

вузькосмугові сигнали передаються паралельно. Оскільки кожен з цих сигналів зазнає 

неглибоке завмирання, то досить простої скалярної корекції каналу.  

Кожен символ складається з двох частин, перша частина є циклічним повторенням 

закінчення самого символу, а друга частина містить активний символ як показано в рис. 3 

[6]. Повна тривалість символу Tgs = Tg + Ts, де Tg - тривалість захисного інтервалу. Довжина 

захисного інтервалу залежить від сфери застосування системи передачі, але оскільки це 

зменшує пропускну спроможність даних, тривалість Тg зазвичай рівна не більше ніж Ts/4. 
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Рис. 3. Часові інтервали основного і двох затриманих в часі сигналів 

 

Крім того, оскільки піднесучі є ортогональними, немає по суті ніяких перехресних завад 

між сигналами (для добре розробленої системи), що спрощує процес виявлення сигналу. 

На рис. 4 показана структурна схема системи передачі з OFDM [5 - 7].  

 

ОШПФ
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префікс

Видалення

циклічного 

префікса

ШПФx[M]
s(n) g(n)

+ r[M]

( )n
( )r n

  
 

Рис. 4. Спрощена структурна схема OFDM-системи передачі  

 

Починаючи з передавача в лівій частині рисунка, M комплексних символів х(m) 

подаються на М-точковий блок оберненого швидкого перетворення Фур’є (ОШПФ). ОШПФ 

виконує модуляцію OFDM, де кожен стовпець базової матриці ОШПФ відповідає одній з 

піднесучих символу OFDM. Після перетворення паралельного коду в послідовний часовий 

інтервал сигналу має форму 

 

   
1 2

0

1
nmM j
M

m

s n x m e
M





       (1) 

 

для n = 0...M-1. Як видно, це тільки сума складних експоненціалів, тобто синусоїдальні і 

косинусоїдальні функції [5, 7]. 

Після додавання циклічного префікса сигнал передається по каналу зв’язку із змінними в 

часі параметрами і частотно-селективними завмираннями, обумовленими багатопроменевим 

поширенням радіохвиль з імпульсною характеристикою g(n), яка, як припускається, не 

являється більшою, ніж циклічний префікс. В процесі проходження сигналу по каналу 

зв’язку на сигнал впливає білий нормально розподілений шум Гауса ( )n  [7]: 

 

   ( ) ( ).s n s nr n nt         (2) 

 

У приймачі, за умови синхронізації і видалення циклічного префікса, отриманий часовий 

інтервал ( )r n  містить накладення затриманих копій переданого символу OFDM. 
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У каналі зі змінними в часі параметрами і частотно-селективними завмираннями, 

обумовленими багатопроменевим поширенням радіохвиль, циклічний префікс потрібний для 

збереження ортогональності між піднесучими. Вимогою для ортогональності являється те, 

що усі затримані копії переданого символу OFDM накладаються в інтервалі спостереження 

довжини M (чи T у безперервному часі). Це досягається за допомогою додавання циклічного 

префікса. Ортогональність потрібна для ОШПФ, щоб повністю відокремити різні 

компоненти сигналу символу OFDM в приймачі. Без циклічного префікса, замінюючи його 

порожнім захисним інтервалом, затримані сигнали частково вийшли б за межі інтервалу 

спостереження, і ортогональність між піднесучими буде втрачена.  

Виходячи з вищесказаного, на рис. 5 представлено алгоритм виконання операцій OFDM-

модуляції. Перший блок в алгоритмі відповідає за введення вхідних даних та визначення 

характеристик операндів, які будуть використовуватись в подальших розрахунках. 
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Рис. 5. Алгоритм виконання операцій OFDM-модуляції 

 

В наступному блоці виконуються операції формування потоку даних в кадри. Блок 

номер 3 визначає кількість символів на кадр. В блоках 4 та 5 виконуються операції QAM-

модуляції (або іншого виду модуляції в залежності з потребою) та OFDM-модуляція за 

допомогою ОШПФ. Перевірка сформованості OFDM-кадру виконується в 6 циклічному 

блоці. Наступний блок призначений для визначення, формування та додавання до OFDM-

кадру захисного інтервалу. Операція підсилення амплітудного значення кадру відповідно до 

рівня каналу зв’язку виконується в 8 блоці. Останній блок виконує функцію попередньої 

підготовки до формування вихідного сигналу, можливість виведення даних і підключення 

ЦАП.  

При використанні розробленого алгоритму виконання операцій OFDM-модуляції в 

програмному середовищі Mathcad отримано графік коефіцієнта помилок при різних видах 
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модуляцій. В блоці 4 послідовно виконано заміну алгоритму модуляції на нижче 

представлені (рис. 6).  
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Рис. 6. Графік коефіцієнта помилок при різних видах модуляцій 

 

Відповідно для кожного виду модуляції потрібно забезпечити рівень відношення сигналу 

до завади, що не вище деякого припустимого рівня необхідного для передачі біт інформації з 

помилками. В сучасних програмно-керованих системах визначено максимальний коефіцієнт 

помилок не більше 10
-6

. Аналізуючи графік зробимо висновок про те, що при передачі даних 

на максимально можливих швидкостях, які може забезпечити OFDM-трансивер, ПКР 

потрібно використовувати QAM-модуляцію, забезпечивши низький рівень завад.  При 

неможливості дотриманні цієї умови переходити до нижчих рівнів модуляції, аж до BPSK, 

знижуючи швидкість обміну даними. 

 

Висновки 

Як вже згадувалося вище, властива OFDM структура має багато переваг для систем 

зв’язку, але також має деякі недоліки. Нижче наводиться короткий виклад основних переваг і 

недоліків систем OFDM. 

Переваги: 

 стійкість проти завмирань і завад: OFDM ефективно бореться з ефектами 

багатопроменевого завмирання і міжсимвольних завад за допомогою циклічного префікса 

[6]; 

 низький рівень складності реалізації: модуляція OFDM може бути легко реалізована з 

використанням FFT і IFFT блоків. Ці блоки мають низьку складність (при сучасному рівні 

обчислювальної здатності ЦСП) і енергоспоживання; 

 висока спектральна ефективність: ефективне використання наявного спектру за 

допомогою OFDM. 

Недоліки: 

 чутливість до зсуву частоти і фазового шуму: невеликі помилки в оцінці несучої 

частоти можуть спотворити властивість ортогональності піднесучих, тим самим викликаючи 

завади між піднесучими. Крім того, завади між несучими можуть також бути викликані 

фазовим шумом і каналами, що змінюються в часі; 
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 висока пікова потужність у співвідношенні з середньою потужністю: сигнал OFDM, 

можна розглядати як накладення синусоїдального сигналу, в результаті пікова потужність 

набагато більша, ніж його середня потужність. Висока пікова потужність вимагає більшого 

діапазону динамічної лінійності від аналогових схем, що призводить до високої вартості 

пристроїв, а також нижчої енергоефективності. 

В статті виконано опис роботи розробленого алгоритму виконання операцій OFDM-

модуляції. Перевагою даного алгоритму є можливість його реалізації в ПКР. 
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УДК 004.056 
 

Гловацький В.В., аспірант 

 

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 
Hlovatskyy V.V. Security of state information resources.  

This article focuses on the security of state information resources. It is shown that government 

information resources is part of the national information resources and have consumer value, namely 

political, economic, scientific, educational, socio-cultural, defense, market, historical and informational. 

Any subject of information relations Ukraine has the right to access state information resources according 

to defined security policies and applicable law. Determined that the strategy of forming the system 

resources of public authorities is to systematize and integrate these resources in order to ensure 

transparency, openness, raising, efficiency and effectiveness of the public authorities and ensure broad 

public access to state resources. According to the law “On State Service for Special Communications and 

Information Protection of Ukraine” function of protection of state information resources entrusted to the 

State Service for Special Communications and Information Protection. In order to protect state 

information resources in the State Special Communications Service of Ukraine operating unit CERT-UA. 

Keywords: Public information resources, security, task, CERT-UA 

 

Гловацький В.В. Безпека державних інформаційних ресурсів. 

Дана стаття присвячена безпеці роботи Державних інформаційних ресурсів. Визначено, що 

державні інформаційні ресурси є складовою частиною національних інформаційних ресурсів та 

мають споживчу цінність. Будь який суб’єкт інформаційних відносин України, має право доступу 

до Державних інформаційних ресурсів згідно визначеної політики безпеки та чинного 

законодавства. З метою захисту державних інформаційних ресурсів в Державні службі 

спеціального зв’язку та захисту інформації України функціонує підрозділ CERT-UA. 

Ключові слова: Державні інформаційні ресурси, безпека, завдання, CERT-UA 

 

Гловацкий В.В. Безопасность государственных информационных ресурсов.  

Данная статья посвящена безопасности работы государственных информационных ресурсов. 

Определено, что государственные информационные ресурсы являются составной частью 

национальных информационных ресурсов и имеют потребительскую ценность. Любой субъект 

информационных отношений Украины, имеет право доступа к государственным 

информационным ресурсам согласно определенной политики безопасности и действующего 

законодательства. С целью защиты государственных информационных ресурсов в 

Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины функционирует 

подразделение CERT-UA. 

Ключевые слова: Государственные информационные ресурсы, безопасность, задачи, CERT-

UA 

 

Вступ 

Інформаційний вплив на державу, суспільство, громадянина зараз більш ефективний і 

економний, ніж політичний, економічний і навіть воєнний. Країни з більш розвиненою 

інформаційною інфраструктурою, установлюючи технологічні стандарти й, надаючи 

покупцям свої ресурси, визначають умови формування і діяльності інформаційних структур 

в інших країнах, здійснюють суттєвий вплив на розвиток їхніх інформаційних сфер. При 

формуванні державної інформаційної політики і програми входження в інформаційне 

суспільство одним із найбільших пріоритетів стає розвиток і гарантування безпеки 

інформаційної сфери на основі створення державної системи інформаційної безпеки [1, 2]. 

 

Викладення основного матеріалу 

Національні ресурси є важливою складовою стратегічних ресурсів держави, значення 

якої зростає із розвитком інформаційних технологій та їх використанням в усіх сферах 

суспільного життя.  

© Гловацький В.В. 
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Згідно [3] Державні інформаційні ресурси - це результати інтелектуальної та практичної 

діяльності, що сформовані в усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства і держави, 

зафіксовані і систематизовані на відповідних матеріальних носіях інформації, як окремі 

документи і масиви документів, банки і бази даних та знань, усі види архівів і бібліотек, 

музейні фонди, інформаційні ресурси які обробляються й передаються у інформаційних 

системах державного і/або загального призначення, інші ресурси, що містять дані, відомості і 

знання, які є об’єктом права власності держави незалежно від форми власності на час їх 

створення і мають споживчу цінність, а також такі, що призначені для розвитку і 

задоволення потреб громадян, суспільства, держави та підлягають захисту згідно визначеної 

політики безпеки й чинного законодавства.  

Державні інформаційні ресурси є складовою національних інформаційних ресурсів та 

мають споживчу цінність, а саме: політичну, економічну, наукову, освітню, соціокультурну, 

оборонну, ринкову, історичну, інформаційну тощо. Будь який суб’єкт інформаційних 

відносин України, має право доступу до Державних інформаційних ресурсів згідно 

визначеної політики безпеки та чинного законодавства. Склад державних інформаційних 

ресурсів представлено на рис. 1. 

 

Державні інформаційні ресурси

Президент України
Верховна Рада 

України

Кабінет Міністрів 

України

Міністерства та 

відомства
Агенства Служби

Інспекції
Територіальні 

підрозділи КМУ

Обласні державні 

адміністрації

 
Рис. 1. Державні інформаційні ресурси 

 

Ефективне державне управління національними ресурсами є важливою умовою 

забезпечення інформаційної безпеки держави та реалізації державної політики у сфері 

інформатизації. Формування системи національних ресурсів є одним із основних завдань 

Національної програми інформатизації.  

Управління та координацію діяльності з питань, пов’язаних з формуванням, 

використанням та захистом національних ресурсів, включаючи ведення Національного 

реєстру електронних інформаційних ресурсів та підготовку щорічної доповіді про стан та 

розвиток національних ресурсів, має забезпечувати спеціально уповноважений центральний 

орган виконавчої влади у галузі зв’язку та сфері інформатизації. 

Стратегія формування системи ресурсів органів державної влади полягає в 

систематизації та інтеграції зазначених ресурсів з метою забезпечення прозорості, 

відкритості, підвищення, оперативності та ефективності роботи органів державної влади та 

забезпечення широкого доступу громадян до державних ресурсів.  

Реалізація державної політики у сфері державних інформаційних ресурсів полягає у 

розв’язанні таких завдань:  
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 створення та ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, 

зокрема реєстрація та облік державних ресурсів, формування і забезпечення доступності 

інформації про склад, розміщення і умови використання ресурсів;  

 систематизація, забезпечення доступу до наявних державних інформаційних ресурсів 

та їх актуалізація;  

 формування та забезпечення ефективного використання державних інформаційних 

ресурсів органами державної влади;  

 вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема визначення порядку і умов 

користування, оплати робіт, пов’язаних з формуванням, використанням, та захистом 

державних інформаційних ресурсів;  

 координація діяльності органів державної влади і недержавних структур у сфері 

формування, використання та захисту державних інформаційних ресурсів.  

Основу нормативно-правого забезпечення формування, використання та захисту 

національних інформаційних ресурсів становлять Закони України “Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про Державну службу спеціального зв’язку 

та захисту інформації України”, “Про Національну програму інформатизації”, “Про 

інформацію”, “Про захист інформації в автоматизованих системах” та інші нормативно-

правові акти [2].  

Згідно закону “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 

України” [4] функції захисту держаних інформаційних ресурсів покладено на Державну 

службу спеціального зв’язку та захисту інформації. 

Основними завданнями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України є: 

 формування та реалізація державної політики у сферах криптографічного та технічного 

захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, 

поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, захисту 

державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 

законом, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах і на об’єктах інформаційної діяльності, а також у сферах використання державних 

інформаційних ресурсів в частині захисту інформації, протидії технічним розвідкам, 

функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної 

системи конфіденційного зв’язку; 

 участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері електронного 

документообігу в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого 

самоврядування, розробленні та впровадженні електронного цифрового підпису, крім питань 

правового регулювання його застосування, в державних органах та органах місцевого 

самоврядування; 

 забезпечення в установленому порядку та в межах компетенції діяльності суб’єктів, які 

безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом. 

Державні інформаційні ресурси, входять до певної системи, а саме системи державних 

інформаційних ресурсів [3]. Створення та підтримання системи державних інформаційних 

ресурсів покладено на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України 

[4]. 

З метою забезпечення єдиного підходу щодо захисту державних інформаційних ресурсів 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 208 “Про заходи щодо 

створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” в рамках Національної 

системи конфіденційного зв’язку у м. Києві, створюється окрема підсистема для 

телекомунікаційного забезпечення функціонування Єдиного веб-порталу органів виконавчої 

влади [4]. 
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З метою захисту державних інформаційних ресурсів в Державні службі спеціального 

зв’язку та захисту інформації України функціонує підрозділ, діяльність якого спрямована 

саме на вирішення таких завдань CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine).  

Основна мета CERT-UA – забезпечити захист державних інформаційних ресурсів та 

інформаційних і телекомунікаційних систем від несанкціонованого доступу, неправомірного 

використання, а також порушень їх конфіденційності, цілісності та доступності. Разом з тим, 

беручи до уваги транскордонність кіберзагроз, сфера діяльності CERT-UA включає, в тому 

числі, заходи, спрямовані на ліквідацію інцидентів інформаційної безпеки, які виникають в 

інформаційному (кібер) просторі українського сегменту мережі Інтернет [5, 6]. 

 

Висновки 

1. Національні ресурси є важливою складовою стратегічних ресурсів держави, значення 

якої зростає із розвитком інформаційних технологій та їх використанням в усіх сферах 

суспільного життя. 

2. Згідно закону “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 

України” функції захисту держаних інформаційних ресурсів покладено на Державну службу 

спеціального зв’язку та захисту інформації. 

3. З метою захисту державних інформаційних ресурсів в Державні службі спеціального 

зв’язку та захисту інформації України функціонує підрозділ, діяльність якого спрямована 

саме на вирішення таких завдань (CERT-UA). 
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УДК 621.396 
 

Домрачева К.О., аспірант 
 

ЗАГАЛЬНА ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 
Domracheva K.O. Overall comparative assessment of the noise immunity of 

telecommunication systems.  
Considered practical aspects determine the probability of error when using specific types of 

manipulation in telecommunication systems. A comparative analysis of binary amplitude modulation, 
frequency modulation, phase modulation and a lot of character manipulation by the criterion of immunity, 
where the same amount error requires the smallest value of the signal / noise ratio. Analyzes complex 
change function depending on the method of registration at the receiver output. The effect of the increase 
equally symbol M for frequency and phase manipulation on the probability of symbol error for the 
received signals. The problem of immunity is one of the important problems of modern information and 
communication technologies. It is required to increase allocations for the development of means of 
reducing the likelihood of mistakes and hurt security, which refers to the ability of the system to prevent 
obstacles preventing action. 

Keywords: noise immunity, bandwidth, data loss, noise, modulation. 
 

Домрачева К.О. Загальна порівняльна оцінка завадостійкості телекомунікаційних 
систем.  

Розглянуті практичні аспекти визначення ймовірності помилки при використанні конкретних 
видів маніпуляцій в телекомунікаційних системах. Проведено порівняльний аналіз двійкових АМ, 
ЧМ, ФМ та багатосимвольних маніпуляцій за критерієм завадостійкості. Оцінено вплив 
збільшення рівноймовірних символів M для частотної та фазової маніпуляцій на ймовірність 
символьної помилки для прийнятих сигналів. 

Ключові слова: завадостійкість, пропускна здатність, втрати  інформації, завади, модуляція. 
 

Домрачева Е.А. Общая сравнительная оценка помехоустойчивости 

телекоммуникационных систем.  
Рассмотрены практические аспекты определения вероятности ошибки при использовании 

конкретных видов манипуляций в телекоммуникационных системах. Проведен сравнительный 
анализ двоичных АМ, ЧМ, ФМ и много символьных манипуляций по критерию 
помехозащищенности. Оценено влияние увеличения равно вероятных символов M для частотной 
и фазовой манипуляций на вероятность символьной ошибки для принимаемых сигналов.  

Ключевые слова: помехоустойчивость, пропускная способность, потеря информации, 
помехи, модуляция. 

 
Вступ 
Проблема завадостійкості є однією з важливих проблем сучасних інформаційно-

телекомунікаційних технологій. Вона відноситься до числа тих питань, значення і 
актуальність яких з плином часу не тільки не зменшується, а навіть збільшується. 

Аналіз останніх локальних конфліктів, навчань, що проводяться країнами - учасниками 
блоку НАТО, повідомлень у  зарубіжній пресі свідчить про виняткову роль, яка відводиться 
радіоелектронній боротьбі (РЕБ). Вважається, що вона дозволяє домогтися вирішальної 
переваги над противником за рахунок радіоелектронної протидії його системи управління 
військами та озброєнням. 

Така точка зору підтверджується таким фактом, зростання асигнувань на розробку 
засобів РЕБ практично у всіх країн НАТО. Основна частина цих коштів йде на створення 
індивідуальних систем радіоелектронного захисту ядерних засобів, угруповань військ, 
авіації, тенденції у розвитку яких спостерігаються дуже чітко: 

- різке підвищення потужності перешкод; 
- застосування ЕОМ для управління ресурсами потужності перешкод; 
- розширення частотного діапазону перешкод: верхня межа вже наближається до 17 ГГц 

(в майбутньому і до 40 ГГц); 
-значне зниження маси і габаритів джерел перешкод дозволяє створити підкидні 

передавачі перешкод одноразового використання.  

© Домрачева К.О. 
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Завади маскують сигнал. Це ускладнює виявлення сигналу та отримання інформації. 
Звідси важливішим показником системи зв’язку є завадозахищеність, під якою розуміють 
здатність системи запобігати перешкоджаючій дії завад. 

 
Викладення основного матеріалу дослідження 
З теорії передачі аналогових сигналів відомо, що важливим критерієм якості аналогових 

систем є відношення середньої потужності сигналу (S) до середньої потужності шуму (N), а у 

цифрових системах зв'язку нормована версія S N⁄ , -  
Eb
N0
⁄    

де   Eb - енергія, що витрачається для передачі одного біта інформаційного потоку; 
N0 -  спектральна щільність потужності шуму [1].  
Для оптимального прийому сигналу використовують узгоджений фільтр та корелятор, 

які еквівалентні з точки зору завадозахищеності [1]. В залежності від методу реєстрації на 
виході кореляційний прийом може бути когерентним та некогерентним. 

При когерентному прийомі у момент часу Т відраховується дійсне значення функції Z(t), 
тобто 

𝑅𝑒[𝑍(𝑇)] =
2

𝑇
∫ 𝑋(𝑡)𝐴(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
  ,                                                    (1) 

де    𝑋(𝑡) - відомий сигнал (сумарне коливання сигналу і перешкоди); 
𝐴(𝑡) - опорне коливання; 
Т  - тривалість сигналу. 
Коли відома початкова фаза, то прийом вважається когерентним. Якщо відомі всі 

параметри, за винятком початкової фази – некогерентний. 
При некогерентному прийомі відраховується модуль комплексної функції. 
Відношення сигнал/шум на виході кореляційного приймача при когерентному прийомі 

ℎкг
2 =

𝑏2

𝐷𝜀
≈ 2𝑇𝐹ℎвх

2 ,                                                     (2) 

де    𝑏 - регулярна складова (сигнал);   
𝐷𝜀 - дисперсія шуму𝜀; 
𝐹 - ширина спектра сигналу; 
ℎвх
2  - відношення ефективних напружень сигналу і перешкоди на вході детектора. 

При некогерентному прийомі це відношення в два рази менше [2] 

ℎкг
2 =

𝑏2

2𝐷𝜀
≈ 𝑇𝐹ℎвх

2 .                                                                  (3) 

Гаусів розподіл часто використовується як модель шуму в системі. Навіть якщо окремі 
випадкові процеси матимуть негаусів розподіл, розподіл ймовірностей сукупності багатьох 
таких процесів буде прагнути до гаусового розподілу (рис. 1) [1] 

fX(x) =
1

√2πσ
e−(x−μ)

2/2σ2    ,                                                         (4) 

де     x - випадковий сигнал; 
 μ - сигнал у каналі зв’язку; 

  σ2 =
N0

2
 - дисперсія. 

 
Рис. 1. Графік щільності розподілу гаусового процесу 

 
Ймовірність того, що  x > x0буде  

P(x > x0) = ∫ fX(x) = Q(
x0− μ

σ

∞

x0
) =

1

2
erfc (

𝐱𝟎− 𝛍

√𝟐𝛑𝛔
),                         (5) 

де    Q(x) = ∫
1

√2π

∞

x
exp (−

u2

2
) du –гаусів інтеграл помилки; 
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erfc(x) - доповнююча функція помилок. 
Для амплітудної маніпуляції (англ. BASK) два сигнали є одномірними та їх геометричне 

представлення визначається одномірними векторами S1 = √Eb, S2 = −√Eb (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Сигнальні точки для двійкових протилежних сигналів 

 
Якщо передаєте сигнал S1(t), ймовірність помилки визначає імовірність того, що r < 0, 

де r - результат обробки сигналів і перешкод в каналі приймача 

Pb = ∫ p(r/S1)dr =
1

√πN0

0

−∞
∫ exp [−

(r−√Eb)
2

N0
] dr =

1

√2π
∫ e−

x2

2
∞

√2Eb/N0
dx = Q(√

2Eb

N0
)

0

−∞
.   (6) 

 
Ймовірність помилки можна виразити через відстань між двома сигнальними точками. 

З рис. 2 видно, що два сигнали знаходяться на відстані d12 = 2√Eb, звідки Eb =
1

4
d12
2 . 

Тоді отримаємо     ймовірність бітової помилки 

Pb = Q(√
d12
2

2N0
).                                                            (7) 

 
Відстань між сигнальними точками для двійкових ортогональних сигналів будеd12 =

√2Eb, і відповідно одержимо ймовірність помилки  Pb = Q(√
Eb

N0
) = Q(√γ). 

На рис. 3 наведені графіки залежності ймовірності помилки для BASK від відношення 
сигнал/шум. 

Як видно з рис. 3, при одному й тому ж відношенні 
Eb

N0
 для ортогональних сигналів 

ймовірність помилки більша, ніж для протилежних сигналів.  
Імовірність помилки при оптимальному когерентному прийомі двійкових сигналів та дії 

адитивного гаусового шуму з рівномірним енергетичним спектром залежить від відстані між 
сигналами d і однобічної спектральної щільності потужності завади N0  та має вигляд [1]. 

P0 = Q(√
d2
2N0
⁄ )                                                          (8) 

 

 
Рис. 3. Ймовірність помилки для BASK 
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У системі з двійковою фазової маніпуляцією (BPSK) відстань між сигналами d = 2√Eb 

𝑃(0 1⁄ ) = 𝑃(1 0⁄ ) = 𝑃(𝑥 > √Eb) = Q(
√Eb

σ
) = Q(

√Eb

√
N0
2

) = Q(√
2Eb

N0
⁄ ).          (9) 

 
У випадку фазової модуляції (англ. 𝑃𝑆𝐾), ймовірність помилки переважно випадковий 

вибір однієї з двох сигнальних точок, що примикають до переданої сигнальної точки. Для 

М>2(M = 2𝑘) з когерентним виявленням ймовірність помилки багатофазової маніпуляції 

(англ.  М𝑃𝑆𝐾) можна виразити (для великих відношень 
Eb

N0
) (рис.4) [4] 

PМ𝑃𝑆𝐾 = 2Q(√
2Es

N0
sin

π

M
),                                       (10) 

 
де Es = Eb(log2M) – енергія , що припадає на символ. 

На рис.5 наведені графіки порівняння завадостійкості прийому MPSK та відносної 
фазової модуляції (англ. DMPSK) 

При ортогональній частотній модуляції (англ. FSK), в якій відстань між сигналами 

 d = √2Eb  використовуються формула для когерентного детектування (рис.6) [1] 

PFSKk = Q(√
d2
2N0
⁄ ) = Q

(

 √
(√2Eb)

2

2N0
⁄

)

 = Q(√
Eb
N0
⁄ )                    (11) 

 
Завадозахищеність прийому сигналів з амплітудо-фазовою маніпуляцією при великому 

відношенні сигнал-шум можна оцінювати виразом[6] 

PАФМ ≈
1

M
∑ ∑ Q(√dij

2 2N0⁄ )M−1
j=0,i≠j

M−1
i=0                               (12) 

 

де  dij  - відстань між сигналами з номерами i та j. 

 

  

Рис. 4. Криві завадостійкості прийому MPSK 
Порівняння завадостійкості прийому MPSK та 

DMPSK 

Рис. 5. Порівняння завадостійкості прийому 
MPSK та DMPSK 

 
 
Для квадратурної амплітудної маніпуляції (англ. QAM) з використанням коду Грея (два 

послідовні коди відрізняються значенням лише одного біта) застосовують формулу 

(результат точний при 𝑀 = 2𝑘, коли 𝑘-парне.) (рис.7)[5] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82
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𝑃𝑄𝐴𝑀 ≤ 1 − [1 − 2Q(√(
3𝐸𝑐𝑝

(𝑀−1)𝑁0
)]
2

≤ 4Q (√
3𝑘𝐸𝑏𝑐𝑝

(𝑀−1)𝑁0
)                            (13) 

 

де    𝐸𝑐𝑝 =
1

6
(𝑀2 − 1)𝑑2𝐸𝑏- середня енергія сигналу; 

𝐸𝑏𝑐𝑝

𝑁0
 - середнє відношення сигнал/шум на біт. 

 

  
Рис. 6. Ймовірності помилки від γ для 

MFSK для когерентного детектування при 

різних значення 𝑀 = 2𝑘 

Рис. 7. Ймовірності помилки на символ 
для QAM 

 
На рис. 8 наведені залежності ймовірності помилки від відношення сигнал/шум для 

основних видів маніпуляції. 

 
Рис. 8. Характеристики завадозахищеності телекомунікаційних систем при різних 

видах маніпуляції: 
(1) - MFSK для k=20, 
(2) - QAM 4, 
(3) -  MFSK для k=5, 
(4) - QAM 16, 
(5) - BPSK(когерентне детектування) (BASK (протилежних сигналів), DPSK 

(диференційне когерентне детектування), DPSK(диференційне некогерентне детектування), 
(6) - QAM 64 (MFSK для k=5, BASK (ортог. сигналів), ортогональна FSK (когерентне 

детектування), Ортогональна FSK (некогерентне детектування), MPSK для M=4), 
(7) - QAM 256, 
(8) - MPSK для M=16, 
(9) - MPSK для M=32, 
(10) - MPSK для M=64. 

Залежність ймовірності помилки від відношення сигнал/шум наведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Модуляція 𝑃0 

Фазова модуляція PSK 
(Когерентне детектування) 
[1 (4.79)],[6 (2.13)] 

𝑃𝑃𝑆𝐾 = 𝑄(√
2Eb

N0
⁄ ) 

Багатофазова модуляція М PSK 
[4 (3.20)] 𝑃М𝑃𝑆𝐾 = 2𝑄(√

2𝐸𝑠

𝑁0
𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝑀
), 𝐸𝑠 = 𝐸𝑏(𝑙𝑜𝑔2𝑀) 

Багатофазова модуляція М-арна 
DPSK(когерентне детектування) 
 [4 (4.106)] 

PDМ𝑃𝑆𝐾 = 2Q(√
2Es
N0
sin

π

√2M
) 

Відносна фазова модуляція 
DPSK(диференційне когерентне 
детектування) [1(4.80)] 

PDPSKk = 2Q(√
2Eb

N0
⁄ ) [1 − Q(√

2Eb
N0
⁄ )] 

Відносна фазова модуляція 
DPSK(диференційне 
некогерентне детектування) [1] 

PDPSK𝑛 =
1

2
e−Eb N0⁄  

 

Ортогональна частотна 
модуляція FSK (когерентне 
детектування) [1(4.82)] 

𝑃𝐹SKk = 𝑄(√
𝐸𝑏
𝑁0
) 

Ортогональна частотна 
модуляція FSK (некогерентне 
детектування) [1(4.96)] 

𝑃𝐹SKn =
1

2
𝑒𝑥𝑝 (−

1

2

𝐸𝑏
𝑁0
) 

Ортогональна 
MFSK(некогерентне 
детектування) [1(4.108)] 

𝑃𝑀𝐹SKn =
1

𝑀
exp (−

Es
N0
⁄ )∑ (−1)𝑗

𝑀

𝑗=2
𝐶𝑗
𝑀𝑒𝑥𝑝 (

Es
jN0
⁄ ) 

𝐶𝑗
𝑀 =

𝑀!

𝑗! (𝑀 − 𝑗)!
 

Ортогональна MFSK(когерентне 
детектування ) [1(4.107)] 𝑃𝑀𝐹𝑆𝐾𝑘 ≤ (𝑀 − 1)𝑄(√

Es
N0
⁄ ) 

Амплитудо-фазова маніпуляція 
[6 (стр. 49)] 𝑃АФМ ≈

1

𝑀
∑ ∑ 𝑄(√𝑑𝑖𝑗

2 2𝑁0⁄ )

𝑀−1

𝑗=0,𝑖≠𝑗

𝑀−1

𝑖=0

 

Амплитудна маніпуляція 
ортогональна [5 (5.2.11] 𝑃𝐵𝐴𝑆𝐾𝑜 = 𝑄(√

Eb
N0
⁄ ) 

Амплітудна маніпуляція 
протилежних сигналів 
[5 (5.2.5] 

𝑃𝐵𝐴𝑆𝐾𝑝 = 𝑄(√
2Eb

N0
⁄ ) 

Квадратурна амплітудна 
маніпуляція QAM 
[5 (5.2.80] [5 (5.2.39)] 

𝑃𝑄𝐴𝑀 ≤ 1 − [1 − 2Q(√(
3 𝐸𝑐𝑝

(𝑀 − 1)𝑁0
)]

2

≤ 4Q(√
3𝑘𝐸𝑏𝑐𝑝

(𝑀 − 1)𝑁0
) 

 𝐸𝑐𝑝 =
1

6
(𝑀2 − 1)𝑑2𝐸𝑏 

 
На рис. 9 наведена гістограма для різних видів модуляції при ймовірності помилки 

𝑃 =10−5.  
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Рис. 9. Відношення 
Es
N0
⁄  для помилки 10−5 для різних видів модуляції 

 
Висновки 
1. При передаванні сигналів найбільш перспективним видом модуляції являється 

квадратурна амплітудна маніпуляція QAM 4 та багаточастотна маніпуляція MFSK (для k> 
20). Для однакової  величини помилки цим модуляціям потрібне найменше значення 

відношення 
Es
N0
⁄ . Єдиний недолік MFSK - висока точність настройки і стабільність частоти, 

що вимагаються від апаратури. 
2. При порівнянні MPSK та MFSK, видно що зі збільшенням рівноймовірних символів M 

у MPSK завадозахищеність падає, а у MFSK навпаки збільшується. 
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УДК 654.924.3 
 

Гребенніков А.Б., аспірант; Мякухін Ю.В., 

Наконечний В.С., д.т.н.;      Розорінов Г.М., д.т.н. 

 

УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ЧИСЕЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ ОПОРУ ШЛЕЙФА 

СИГНАЛІЗАЦІЇ В ОХОРОННИХ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИХ ПРИЛАДАХ 

 
Hrebennikov A.B., Myakuhin Yu.V., Nakonechniy V.S., Rozorіnov H.N. The improved 

method of numeral calculation of signaling loop resistance in guard receiving-control devices.  

The basic approach to project of the automated complexes of technical guarding means for the 

energy objects is regarded. One of the main technical characteristics which values are necessary for 

knowing for successful starting-up and adjustment works on commissioning of objective security 

receiving and controlling devices total resistance of signaling loops of guard. For the purpose of the 

decision of a engineer-technical problem  is proposed of the modified signaling loops. The brought 

topology of signaling loops allows at uses of a method to determine numbers of activated security sensors 

in loops, which transmitted an alarm signal. For achievement of the put purposes the mathematical 

method, which calculates total resistance on the ends of a signaling loops of the guarding system is 

proposed. 

Keywords: guard loop, signaling, loop resistance, topology, receiving-control device, computational 

method. 

 

Гребенніков А.Б., Мякухін Ю.В., Наконечний В.С., Розорінов Г.М. Удосконалений 

метод чисельного розрахунку опору шлейфа сигналізації в охоронних приймально-

контрольних приладах.  

Розглянуті основні підходи до проектування автоматизованих комплексів технічних засобів 

охорони для об'єктів енергетики. Розглядається одна зі головних технічних характеристик, 

значення якої необхідно знати для успішних пусконалагоджувальних робіт щодо вводу в 

експлуатацію охоронних приймально-контрольних приладів - загальний опір охоронного шлейфа 

сигналізації. З метою вирішення інженерно-технічного завдання, пропонується модифікована 

топологія охоронного шлейфу сигналізації, яка дозволяє при застосування  метода  цифрової 

обробки сигналів, виявити номера активізованих безадресних датчиків охорони, що надали сигнал 

тривоги. 

Ключові слова: охоронний шлейф, сигналізація, опір шлейфа, топологія, приймально-

контрольний прилад, обчислювальний метод. 

 

Гребенников А.Б., Мякухин Ю.В., Наконечный В.С., Розоринов Г.Н. 

Усовершенствованный метод численного расчета сопротивления шлейфа сигнализации в 

охранных приемно-контрольных приборах.  

Рассмотрены основные подходы к проектированию автоматизированных комплексов 

технических средств охраны для объектов энергетики. Рассматривается одна из главных 

технических характеристик, значения которых необходимо знать для успешных пуско-наладочных 

робот по вводу в эксплуатацию охранных приемно-контрольных приборов – суммарное 

сопротивление шлейфа сигнализации. С целью решения инженерно-технической задачи, 

предлагается модифицированный шлейф сигнализации. Приведенная топология шлейфа позволяет 

при применении метода цифровой обработки сигналов, определять номера активизированных 

датчиков охраны, которые передали сигнал тревоги. 

Ключевые слова: охранный шлейф, сигнализация, сопротивление шлейфа, топология, 

приемно-контрольный прибор, вычислительный метод. 

 

Вступ 

При проведенні проектних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт із впровадження 

технічних засобів охорони (ТЗО) визначають найбільш важливі технічні характеристики і 

показники. Оцінювання таких характеристик здійснюється шляхом проведення відповідного 

математичного моделювання або ж при проведенні експертизи. Знання чисельних значень 

відповідних технічних характеристик, дозволяє визначити рівень технічної ефективності 

(живучості) функціонування ТЗО. Однією з важливих технічних характеристик є сумарний 

© Гребенніков А.Б., Мякухін Ю.В., Наконечний В.С., Розорінов Г.М. 
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опір на кінцях охоронного шлейфа сигналізації (ОШС) у безадресних охоронних 

приймально-контрольних приладах (ПКП). При ігноруванні цієї характеристики можлива 

низка негативних явищ, основними з яких є: помилкові спрацьовування сигналів "Тривога" 

та неможливість переведення охоронних шлейфів в режим "Взяття під охорону" [1]. 

Тому актуальною задачею є чисельне оцінювання зазначеної характеристики. Для 

усунення згаданих негативних явищ частіше за все здійснюється переробка монтажу ОШС, 

що, як правило, приводить до незапланованих витрат на додаткові комплектуючі матеріали, 

трудовитрати, перегляд проектної документації, на оплату праці виконавців робіт тощо. А 

головне – втрати престижу фірми, яка монтує систему безпеки.  

 

Аналіз публікацій 

При аналізі відповідної літератури були виявлені такі істотні недоліки метода 

розрахунку параметрів ОШС, який наведено в [2]: 

 неточне визначення кількості монтажних з'єднань у ОШС на всій його довжині; 

 наявність застарілої топології монтажу і роботи ОШС; 

 неточний розрахунок сумарного опору на кінцях ОШС для охоронних ПКП; 

 додаткові параметри ОШС (кількість струмопровідних жил у кабелі та їх діаметр, 

поточна температура шлейфу і т. ін.). 

Нами запропонований більш досконалий метод чисельного розрахунку опору шлейфа 

сигналізації в охоронних ПКП порівняно з методом [2]. Він базується на модифікації 

монтажу ОШС для охоронних ПКП. 

 

Математичний метод 

При вдосконаленні математичного методу було проаналізовано відкриті публікації [1-5]. 

На їх основі були виявлені загальні принципи чисельного розрахунку опору шлейфа 

сигналізації в охоронних ПКП. Визначені параметри, що характеризують сумарний опір на 

роз'ємах охоронних ПКП. Зазначені принципи ґрунтуються на наступних засадах [1, 5]: 

1. Класичних законах електротехніки. 

2. Загальноприйнятих способах монтажу ОШС.  

Враховуючи зазначене, пропонується така модифікація ОШС: 

 паралельно, для кожного охоронного датчика підключається відповідний резистор 

узгодження, відмінний за номіналом від інших у шлейфі, на кінці якого монтується крайовий 

резистор з необхідним опором (рис. 1) [1]; 

 робота всіх охоронних датчиків здійснюється за принципом "сухих контактів"; 

 при проникненні в зону, що охороняється, враховується тактика умисних дій 

порушника. 

Запропонований математичний метод реалізується у вигляді функції (1), яка дозволяє 

визначити сумарний опір ОШС на клемах охоронного ПКП:  

                   ),,,,,,,,,,,,,( prudaddmggtroksenssogSum RRRkkdktRRRLLKFR  , (1) 

 

де K – загальне число об'єктових охоронних датчиків; 

L – довжина ОШС; 

L – загальна довжина вирізаного сигнального охоронного проводу (СОП) в місцях 

монтажу датчиків; 

sogR   – вектор розмірності K, що характеризує номінали узгоджених резисторів; 

datchR   – вектор розмірності K, що характеризує опори охоронних датчиків; 

Rok  – значення опору крайового резистора; 

tr  – поточна температура СОП; 
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kt  – значення температурного коефіцієнта СОП; 

dg  – значення діаметра однієї струмопровідної жили СОП; 

kg  – кількість струмопровідних жил в СОП; 

km  – значення коефіцієнта складності монтажу; 

Radd  – значення додаткового перехідного опору в місцях з'єднання охоронних датчиків 

із СОП; 

Rud  – значення питомого опору (провідності) СОП, залежне від температури; 

Rpr  – значення опору СОП. 

 

 

R1 R2 
RN 

Rok 

L – загальна довжина шлейфа 

l- загальна довжина вирізаного участка 
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D № 1 D № 2 D № N 

L 

 
Рис. 1. Структурна схема та топологія охоронного шлейфа сигналізації 

 

Значення загального вихідного опору ОШС з навантаженим крайовім резистором, 

визначається так: 

                                        
okpraddseneSum RRRRR  . (2) 

 

Значення Rsh, без урахування опору крайового резистора, визначається за формулою: 

                                
prsensaddokSumsh RRRRRR  . (3) 

 

Фактичний опір шлейфу сигналізації Rsh повинен задовольняти умові: 

                                                              CGsh RR  , (4) 

 

де RCG – максимальний допустимий опір ОШС для певного ПКП. 

Значення RCG і Rok зазначені в технічній документації на ПКП, як технічні вимоги, що 

пред'являються під час експлуатації приладу. 

                                                      KRR onesenssens * , (5) 

 

де Ronesens  – перехідній опір вихідних ланцюгів одного об'єктового датчика охорони. 

Значення додаткового опору Radd визначається наступним чином: 

                                                mdiadd kRKR *)2(2  ,  (6) 

 

де Rdi - максимальне значення додаткового перехідного опору контактів в місцях 

електричних з'єднань кожної з ділянок шлейфу. Значення Rdi, як правило має бути 0.1 Ом [2]; 

 km  – коефіцієнт складності монтажу, що враховує кількість електричних з'єднань ділянок 

ОШС. Значення km для більшості ПКП знаходиться в межах 1,05–1,5 [2]. 

Опір двох провідників шлейфу сигналізації Rpr визначається як: 
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ud

prsig

pr R
S

LL
R *

2

_


 , (7) 

де Ssig_pr - сумарний діаметр струмопровідних жил в ОШС, який визначається як: 

                                               
ggprsig kdR

2

_ 2/* . (8) 

 

Значення питомого опору ОШС із врахуванням температури навколишнього середовища 

розраховується наступним чином: 

                                            20120  rud tR  , (9) 

 

де  20 – питомий опір при температурі 20
о
С; 

 α  - температурний коефіцієнт опору СОП при температурі 20
о
С. 

Таким чином, розраховані за формулами (5) – (9) значення після підстановки в (2) 

визначають сумарний опір ОШС на клемах охоронного ПКП. 

 

Проведення обчислювальних експериментів 

На основі розглянутого математичного методу розроблена комп'ютерна програма на мові 

високого рівня, алгоритм роботи якої повністю реалізує функцію (1). 

На рис. 2 показаний вигляд графічного інтерфейсу цієї програми. Вона дозволяє 

розрахувати як сумарний опір на кінцях ОШС так і необхідний номінальний опір крайового 

резистора з урахуванням розрахунку сумарного опору шлейфу сигналізації. 

 

 
 

Рис. 2. Графічний інтерфейс програми розрахунку сумарного опору ОШС 

 

Висновки 

Таким чином в результаті проведеного теоретичного дослідження запропоновано 

математичний метод, який дозволяє обчислювати сумарний опір на кінцях ОШС. 

Впровадження цього методу дозволить: 

 підвищити надійність і знизити ризик впровадження складних технічних систем 

охорони на етапі пусконалагоджувальних робіт; 



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №3(43) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 94 

 зменшити об'єм проведених робіт та час на проектування і монтаж складних 

технічних систем охорони; 

 зменшити вплив людських помилок суб’єктивної оцінки сумарного опору ОШС на 

ранніх стадіях проектування технічних засобів охорони. 

Запропонований метод придатний для застосування в усіх охоронних ПКП, є більш 

досконалим у порівнянні з методом, який наводиться в [2] і може бути використаний для 

визначення номерів активізованих охоронних датчиків сигналізації в об'єктових технічних 

засобах охорони, які відносяться до класу безадресних технічних систем охорони [6]. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МОДУЛЯМИ В ES6 

 
Mel'nyk V.I. The development of new approaches to interact with the modules in ES6. 

This article solves the problem of interaction with the modules in the new standard ECMAScript 6 

language and unusual newfound modular system of language. New JavaScript language standard - the 

final release of ECMAScript 6 specification (ES6) was recently published. This update is considered to be 

a phenomenally important as these major changes in language were not around 16 years. The purpose of 

the introduction of modules in ECMAScript 6 was the construction of the format, which was convenient 

for CommonJS users, and for users of AMD (Asynchronous Module Definition), - previous module 

standards applicable in JavaScript. Therefore, they have the same compact syntax as CJS modules. The 

article also discusses the processes of export, import, alternative ways of loading modules and other 

functions. 

Keywords: module, module system, ECMAScript 6, JavaScript, AMD, CMD. 

 

Мельник В.І. Розробка нових підходів до взаємодії з модулями в ES6. 

Виконано аналіз нового і застарілого стандартів ECMAScript на прикладі взаємодії з 

модульною системою даної мови програмування. ECMAScript служить ядром для такої мови 

програмування, як JavaScript, і його новий стандарт є суттєвим кроком вперед у розвитку та 

оптимізації коду безпосередньо JavaScript. У статті розглянуті нові методи експорту, реекспорту 

та інших операцій з модулями. Модулі в стандарті ECMAScript надають зручні засоби для опису 

різних функціонально схожих частин коду з метою спрощення читання коду і усунення проблем із 

його взаємодією. Сучасний стандарт описує, як організувати код в модулі, експортувати і 

імпортувати значення. 

Ключові слова: модуль, модульна система, ECMAScript 6, JavaScript, AMD, CMD. 

 

Мельник В.И. Разработка новых подходов ко взаимодействию с модулями в ES6. 

Выполнен анализ нового и устаревшего стандартов ECMAScript на примере взаимодействия с 

модульной системой данного языка программирования. ECMAScript служит ядром для такого 

языка программирования, как JavaScript, и его новый стандарт является существенным шагом 

вперед в развитии и оптимизации кода непосредственно JavaScript. В статье рассмотрены новые 

методы экспорта, реэкспорта и других операций с модулями. Модули в стандарте ECMAScript 

предоставляют удобные средства для описания различных функционально схожих частей кода с 

целью упрощения читаемости кода и устранения проблем со его взаимодействием. Современный 

стандарт описывает, как организовать код в модули, экспортировать и импортировать значения. 

Ключевые слова: модуль, модульная система, ECMAScript 6, JavaScript, AMD, CMD. 

 
Введение 

Прежде всего, дадим некоторые определения и расшифровки сокращений, которые не 

являются общеупотребительными. 

ES6 (ECMAScript 6) – язык программирования, используемый в качестве основы для 

построения других скриптовых языков.  

Project Spartan – кодовое название нового браузера компании Microsoft. 

CJS – (англ. CommonJS) – стандарт Node.js с нововведениями модульной системы. 

AMD – (англ. Asynchronous Module Definition) – подход к разработке на JavaScript, 

который позволяет создавать модули таким образом, чтобы они и их зависимости могли 

быть загружены асинхронно. 

JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык программирования. 

На очередном собрании Генеральной Ассамблеи ECMA был официально утверждён 

стандарт ECMAScript 2015, более известный как ECMAScript 6 или "ECMA-262 6th edition". 

ECMAScript 6 продолжает стандарты, которые определяют базовые функциональные 

возможности JavaScript, реализованные для всех веб-браузеров. 

© Мельник В.І. 
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Прошлый стандарт ECMAScript 5 был принят в 2009 году, а позапрошлый - в 1999 году. 

Долгое время развитие стандарта было заморожено из-за трудноразрешимых разногласий 

среди производителей браузеров, некоторые из которых выступали за внесение 

значительных изменений в JavaScript, а другие настаивали на сохранении полной 

семантической совместимости. 

В статье рассмотрены принципы работы модули в ECMAScript 6, следующей версии 

JavaScript, затем дается описание инструментов, которые позволяют использовать модули 

уже сейчас [1-7].  

 

Постановка задачи 

Целью создания и внедрения модулей ECMAScript 6 (ES6) было создание формата, 

удобного как для пользователей CJS, так и для пользователей AMD. В связи с этим они 

имеют такой же компактный синтаксис, как и модули CJS. С другой стороны, они не такие 

динамичные (например, вы нельзя условно загрузить модуль с помощью обычного 

синтаксиса). Кроме того, на этапе компиляции могут возникнуть ошибки, если попытаться 

импортировать данные, которые не были предварительно экспортированы. При этом можно 

легко осуществить асинхронную загрузку модулей ES6. 

 

1. Описание модулей ECMAScript 

Язык программирования ECMAScript стандартизирован организацией ECMA в 

спецификации ECMA-262 и является ядром для таких скриптовых языков, как JavaScript 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. «Пирамида Маслоу» Javascript 

 

На сегодня имеется 70% преимуществ ECMAScript 6 в Project Spartan в соответствии с 

данной таблицей 1 (рис. 2). 

Модуль – определенная инструкция (statement), которая вызывается с помощью создания 

файла или путем его выполнения при помощи интерпретатора ES (при «запуске» файла 

программистом или в результате импорта другим модулем). В ES6 существует правило 

соотношения: один файл – один модуль. Каждый модуль имеет отдельную область 

видимости (Lexicalenvironment) – все объявления переменных, функций и классов не 

доступны за пределами рассматриваемого модуля (файла), если не экспортированы явно. На 
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верхнем уровне модуля можно использовать операторы import для импорта других модулей 

и их экспортируемых сущностей, и export - соответственно для экспорта собственных 

сущностей модуля. 

 

 
 

Рис. 2. Особенности ECMAScript 6 в проекте Spartan 

 

Оператор export дает возможность экспортировать модульные сущности так, чтобы они 

были доступны так же и из других модулей. Каждый модуль имеет неявный объект 

[[Exports]], в котором находятся ссылки на все экспортируемые сущности, ключом к 

которому, в свою очередь, является идентификатор сущности, имеющий схожесть с 

module.exports из модульной системы NodeJS, но [[Exports]] всегда объект, и его нельзя 

получить напрямую. Единственный способ его изменить – использовать оператор export, 

который имеет несколько модификаций. Рассмотрим их ниже: 

 

1. Экспорт объявляемой сущности 

Представление переменной, функции, класса, с ключевым словом "export" перед ним. 

export var variable; 

export const CONSTANT = 0; 

export let scopedVariable = 40; 

export function func(){}; 

export class Fto{}; 

В рассматриваемом случае система экспортов ES6 несколько удобнее, чем в NodeJS, где 

пришлось бы изначально объявить сущность, а затем добавить её в объект module.exports. 

var variable; 

exports.variable = variable; 

const CONSTANT = 0; 

exports.CONSTANT = CONSTANT; 

... 

Между двумя системами есть и более значимое различие. В NodeJS свойству объекта 

exports присваивается значение выражения. В новом стандарте ES6 оператор export 

добавляет в [[Exports]] ссылку (привязку -binding) на объявленную сущность. Это значит, что 

[[Exports]]. <имя_сущности> в любом случае будет возвращать действующее значение этой 

сущности. 

export var bla = 12; // [[Exports]].bla === 12 

bla = 44; // [[Exports]].bla === 44 

 

2. Экспорт уже объявленной сущности 

Фактически то же самое, только экспортируется сущность, которая была объявлена 

выше [6]. Следует применить фигурные скобки после ключевого слова export, в которых 

через запятую нужно указать все сущности, которые надо экспортировать. 

var btr = 12; 

function fto() {} 
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export { btr, fto }; 

Посредством ключевого слова "as" мы имеем возможность изменить ключ для 

[[Exports]]) (изменить имя сущности). 

var bar = 12; 

functionfto() {} 

export { bar asbla, ftoaschoo }; 

Для данного вида экспорта также верно, что [[Exports]] хранит у себя лишь ссылку на 

сущность, даже в случае «переименования». 

varbtr = 12; 

export { btrasbla }; // [[Exports]].bla === 12 

bar = 44; // [[Exports]].bla === 44 

 

3. Экспорт по умолчанию 

Рассматриваемый вариант использования export различен с двумя предыдущими и 

отчасти нелогичен. Заключается он в использовании после export ключевого слова default, 

после которого может идти любая операция из трех: объявление функции, объявление класса 

или даже выражение [7]. 

exportdefaultfunctionfunc() 

{} 

export default class Fto{} 

export default 44;  

Каждый вариантов использования добавляет в [[Exports]] свойство с ключом «default». 

Экспортирование по умолчанию выражения (третий пример, «export default 44;») – 

единственный случай с использованием export, когда значением свойства [[Exports]] является 

не ссылка на сущность, а непосредственно само значение выражения. В случае экспорта по 

умолчанию функции или класса – они будут объявлены в области видимости модуля, а 

[[Exports]].default станет ссылкой на данную сущность. 

 

4. Оператор import 

Экспортированное по умолчанию свойство считается «передовым» в этом модуле. 

Импорт делается с помощью оператора import следующей модификации: 

import<любое имя>from '<путь к модулю>'; 

В этом вся польза экспорта по умолчанию – при импорте можно назвать его, как угодно.  

// sub.js 

export default class Sub {}; 

// main.js 

Import Base from './sub.js';  

Импорт обычных экспортируемых свойств выглядит так: 

// file1.js 

export let bla = 30; 

// file2.js 

import { bla } from './file1.js'; // нужно верно указать имя сущности 

// file3.js 

import { bla as scopedVariable } from './file1.js'; // но можно переименовать 

Рассмотрим модуль «file2.js»: оператор import получает объект [[Exports]] 

импортируемого модуля ('file1.js'), находит в нём искомое свойство («bla»), а после создаёт 

привязку идентификатора "bla" к значению [[Exports]].bla. Т. е., точно так же, как и 

[[Exports]].bla, bla в модуле «file2.js» всегда будет возвращать текущее значение переменной 

«bla» из модуля «file1.js». Так же, как и scopedVariable из модуля «file3.js». 

// count.js 
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export let counter = 0; 

export function inc()  

{ 

++counter; 

} 

// main.js 

import { counter, inc } from './count.js';  

console.log(counter); // 0 

inc(); 

console.log(counter); // 1 

Импорт всех экспортируемых свойств 

import * as sub from'./sub.js'; 

Именно так получаем копию [[Exports]] модуля «sub.js». 

Включение модуля без импорта 

Для того, чтобы файл просто запустился: 

import'./worker'; 

 

5. Реэкспорт 

Реэкспорт - повторный экспорт модулем свойства, импортируемое им из другого модуля. 

Осуществляется с помощью оператора export [3]; 

// main.js 

export { something } from'./another.js'; 

– something после реэкспорта не становится доступной внутри модуля main.js, для этого 

нужно произвести отдельный импорт; 

– система ссылок работает и здесь: модуль, который импортирует из «main.js» something, 

будет получать актуальное значение переменной something в «another.js»; 

Также имеется возможность реэкспортировать абсолютно все свойства из другого 

модуля. 

export * from'./another';  

Не следует забывать, что в случае объявления в своём модуле exports именем 

аналогичным реэкспортному, он обязательно сотрёт реэскпортируемое. 

// sub.js 

export const bla = 4, fto = 5; 

// another.js 

export const bla = 6; 

export * from'./sub'; 

// main.js 

import * as another from'./another'; 

console.log(another); // { bla: 6, fto: 5 } 

 

Решается путем переименования конфликтных свойств при реэкспортировании. 

Синтаксиса для реэкспорта дефолтных свойств у export нет. 

 

2. Сравнительный анализ характеристик модифицированной концепции 

Несмотря на то, что JavaScript не поддерживает модули на уровне языка [4], 

сообществом были созданы впечатляющие решения для их реализации. Два наиболее 

популярных (но, к сожалению, несовместимых) стандарта [5]: 

  CommonJS (CJS): главное воплощение этого стандарта – модульная система 

Node.js (в Node.js есть несколько особенностей, выходящих за рамки CJS). Характеристики: 

o  компактный синтаксис; 

http://nodejs.org/api/modules.html
http://nodejs.org/api/modules.html
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o  предназначен для синхронной загрузки; 

o  преимущественно используется на стороне сервера. 

  Asynchronous Module Definition (AMD): наиболее популярной реализацией этого 

стандарта стал RequireJS. Характеристики: 

o  синтаксис немного сложнее, что позволяет AMD работать без eval() или этапа 

компиляции; 

o  предназначен для асинхронной загрузки (преимущественно используется на стороне 

клиента 2). 

 

Выводы  

Чтобы написать серверную часть программы до ES6, нужно пользоваться модульной 

системой NodeJS, а теперь появилась возможность использования стандартизированной 

семантики самого языка ECMAScript. 

В новом стандарте ECMAScript 6 (2015) для экспорта и импорта модулей введены 

операторы export и import, а также представлены средства динамической загрузки модулей, 

пространства имён и изоляция состояния. 
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