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MODERNIZATION OF OPERATING RADIO-ELECTRONIC 
EQUIPMENT 

I. INTRODUCTION 
In the age of information and computer intensive evolution, usage of ra-

dio-electronic equipment (REE) is necessary in practically all industries. 
The operation system is applicable to support set level of REE efficiency. 

Operation system generates and carry out complex control input for 
equipment to maintain a proper operation efficiency level - intended appli-
cation. The primary goal of the operation is collection and data processing 
of the functioning and stability of the REE. The functioning of these sys-
tems is related to the handling of a certain set of applications for works. 

II. IMPLEMENTATION OF OPERATION PROBLEM OF
MODERNIZATION RADIO-ELECTRONIC EQUIPMENT 

Tasks of operation modernization are considered at the third stage of life 
cycle of REE, during intended application. To solve this problem has used 
the following steps: 

 - Analysis of the operation system functioning (consist in characteris-
tics conformance evaluation and certification basis parameters); 

 -   Identifying the reasons that cause these inconsistencies; 
 - Development of recommendations and proposals to eliminate these 

inconsistencies; 
 - Implementation of recommendations and proposals to eliminate in-

consistencies characteristics and certification basis parameters; 
- Analysis of the implementation of these recommendations and pro-

posals. 
It should also be noted, that during modernization of the operation sys-

tem model defining processes parameters must be taken into account. In the 
most general terms REE system operation includes the following elements: 

- Repair; 
- Maintenance (scheduled, unscheduled, current and capital); 
- Preservation; 
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- The collection and processing of data. 
After analyzing a number of references, we can conclude that operating 

system design no legal and technical basis and formed according to the 
scope of REE. Preferably, they all have one drawback - no complex control 
operation of REEs or it uneffective usage. 

To improve such a system is proposed to introduce a number of com-
plex subsystems operation control of REE, one of which is a subsystem 
"Maintenance staff feedback about improve operational efficiency REE." 
The main aims of this subsystem are: 

• data collection;
• processing and decision making in case of inconsistencies;
• Analysis of information on inconsistencies and forming decisions;
• determine the causes of inconsistencies;
• Formation of corrective or preventive action to prevent deficiencies.

III. CONCLUSION
Upgraded system operation effectiveness can be evaluate by implement-

ing this subsystem by counting risks while ignoring or taking into account 
expert assessments. By counting the probability of risks and their expecta-
tion, we can conclude that the use of this subsystem is appropriate. 
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
КАНАЛІВ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ СТІЛЬНИКОВИХ 

ОПЕРАТОРІВ  

З моменту появи і до сьогоднішнього дня мережі стільникового 
зв'язку пройшли великий шлях розвитку. Можливості, які відкривають 
стільникові технології сьогодні, вже давно вийшли за рамки голосових 
послуг, створюючи нові способи спілкування, обміну даними та бізнес 
моделі. Поширення пристроїв призвело до експоненціального зрос-
тання трафіку в мережах по всьому світу. Однак це тільки початок тієї 
революції, якій сприяє активний розвиток технологій, що з'єднують 
суспільство. 

У довгостроковій перспективі такого розвитку з'явиться концеп-
ція 5G, тобто набір органічно інтегрованих технологій радіодоступу. 
Дана технологія буде домінуючою в багатьох куточках земної кулі і 
після 2020 року. Тому мова йде не про заміну існуючих технологій на 
5G, а, скоріше, про їх розвиток та доповненні новими технологіями 
радіодоступу, призначеними для конкретних сценаріїв і певних цілей. 

Однак на шляху втілення цієї ідеї виникає ряд складнощів, які 
необхідно передбачити: 

1. Значне зростання обсягу трафіку (більш ніж у 1000 разів).
2. Значне зростання кількості підключених пристроїв.
3. Велике число вимог і характеристик:

• швидкість передачі даних;
• час очікування;
• енергоспоживання пристрою;
• вартість пристрою.

4. Доступність і надійність.
Сьогодні телекомунікаційна галузь переживає переломний мо-

мент: традиційні методи ведення бізнесу, тобто просте збільшення 
швидкості передачі даних в оптичних мережах з метою зниження вар-
тості за біт, недостатні. Операторам стільникового зв’язку потрібно 
масштабувати свої мережі, але також їм необхідно досліджувати мож-
ливості нових архітектур, що ефективніше використовують оптичну 
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потужність, скорочують кількість рівнів мережі і автоматизують скла-
дні процеси.  

Метою роботи було вивчення чотирьох різних підходів до впро-
вадження OTN комутації в різних архітектурах, а також представлен-
ня системи оцінки EQ, що забезпечує інструменти і методологію для 
вимірювання рівня ефективності і загальної вартості володіння мере-
жі. Результати даного порівняння підкреслюють важливість прове-
дення оцінки всієї мережевої топології, а також тенденцій зростання 
пропускної здатності в розрізі декількох років в порівнянні з прове-
денням аналізу, заснованого на оцінці кожного маршруту і вартості 
відповідного обладнання на початковому етапі впровадження. Це 
дасть можливість дійсно зрозуміти принципи формування капітальних 
і експлуатаційних витрат власників мережі в залежності від вибору 
архітектури. 

Моделювання з використанням EQ продемонструвало, що, в той 
час як DWDM-мережі масштабуються до 100G і вище, технологія 
OTN необхідна для управління пропускною здатністю, щоб підвищить 
ефективність будь-яких каналів. Якщо оптимально застосувати інтег-
ровані засоби комутації, вони допоможуть забезпечити найвищу ефек-
тивність мережі, знижуючи послідовні капітальні та експлуатаційні 
витрати, а разом з цим - максимально знизити загальну вартість воло-
діння. 

Для того щоб успішно впоратися із завданнями, описаними вище, 
потрібна розробка нових, більш досконалих і ефективних рішень без-
дротового доступу. Розроблена в підсумку система, що включає в себе 
різні технології радіодоступу 2-го, 3-го і 4-го поколінь, повністю інте-
гровані і використовувані як єдине ціле, може називатися системою 5-
го покоління (5G), так як вона дозволить вивести якість досвіду кори-
стувача і продуктивність мережі на той рівень, який недоступний сис-
темам 4-го покоління. Технології 5G дозволять користувачам повніс-
тю розкрити потенціал технологій стільникового зв'язку та нових сер-
вісів, а операторам зв'язку - реалізувати додаткові джерела доходу. 
При цьому у фокусі уваги концепції 5G стоїть не стільки технологіч-
ний аспект, скільки поліпшення досвіду користувача за допомогою ін-
теграції сучасних технологій. 
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ДЕТАЛЬНА РОЗРОБКА ЦИФРОВОГО МОДЕМУ В 
СТІЛЬНИКОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ'ЯЗКУ 

     Актуальність теми дослідження багато в чому обумовлена 
стрімким розвитком ринку стільникового зв'язку. Сьогодні стільнико-
вими мережами покриті значні території, а сам стільниковий зв'язок, 
багато в чому відповідає за посилення контактності і мобільності на-
селення, провідності. Сучасний стан регіонального ринку послуг сті-
льникового зв'язку характеризується глибокими структурними зру-
шеннями. Інтенсивні процеси комп'ютеризації телекомунікаційного 
обладнання йдуть паралельно процесам приватизації регіональних си-
стем стільникового зв'язку, появою на ринку великих приватних опе-
раторів. Стільниковий зв'язок стає одним з найважливіших інформа-
ційних ресурсів. Використання сучасної технології дозволяє забезпе-
чити абонентам мереж високу якість мовних повідомлень, надійність і 
конфіденційність зв'язку, мініатюрність радіотелефонів, захист від не-
санкціонованого доступу в мережу.  
      Необхідність обміну даними між віддаленими комп'ютерами приз-
вела до використання існуючих телефонних ліній для передачі даних. 
Більшість телефонних ліній було розроблено для передачі аналогових 
сигналів - голосу, тоді як комп'ютери працюють з цифровою формою 
представлення даних - імпульсами. Тому для використання аналого-
вих телефонних ліній потрібно перетворити цифровий сигнал. Таким 
конвертером служить модем, який модулює і демодулює цифрові дані. 
Модем приймає послідовність імпульсів, модулює який-небудь з па-
раметрів (амплітуду, частоту або фазу) аналогового сигналу для пере-
дачі даних через аналогову середу. Приймаючий дані модем виконує 
зворотне перетворення, відновлюючи цифрові дані на основі отрима-
ного з лінії аналогового сигналу. Метою дипломного проекту є: 
-аналіз видів модуляції в системах стільникового зв’язку; 
-розробка модему 3-го покоління; 
-розрахунок основних параметрів; 
Для досягнення мети необхідно  дослідити та проаналізувати види 
модуляції, розрахувати основні параметри модему, дослідити стандар-
ти GSM та CDMA. Різниця GSM та CDMA в принципах роботи. Більш 
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широка смуга частот, що виділяється на CDMA-абонента, перетворю-
ється на певні переваги CDMA над GSM. Для абонента вони поляга-
ють в: 
-кращій якості передачі мови (велика смуга частот стійка до переш-
код); 
-безпеки (з боку перехоплений CDMA сигнал виглядає як шум, виді-
лити з нього окремого абонента важко); 
-менше енергоспоживання пристрою зв'язку ( потужність сигналу в 
мережі CDMA менше, в порівнянні з GSM і лінійно залежить від відс-
тані до базової станції. Це впливає і на безпеку, так як сигнал меншої 
потужності важче зафіксувати. Для операторів переваги CDMA поля-
гають в більшій ємності базових станцій, їх радіусі дії, більш простий 
у налаштуванні мережі, стійкості до перевантажень і можливості ада-
птації під конкретні завдання. CDMA-оператори можуть покривати 
більшу площу меншою кількістю обладнання, яке легше конфігуру-
ється. Виникає питання - якщо CDMA краще, чому найпоширенішим 
стандартом є GSM? Перевагами GSM є: - Невелика вага телефонних 
апаратів при більшому часу роботи без підзарядки акумулятора; 
- Хороша якість зв'язку при достатній щільності розміщення базових 
станцій; - Велика ємність мережі; - Низький рівень індустріальних пе-
решкод в даних частотних діапазонах; - Максимальний захист від під-
слуховування і нелегального використання; - Можливість роумінгу. 
     Виконуючи завдання дипломного проекту, а саме для розроб-
ки модему 3-го покоління було досліджено  GMSK та QPSK модуля-
ції. Модуляція - це процес зміни будь-яких параметрів несучого сиг-
налу під дією інформаційного потоку. Існує 3 основних види модуля-
цій сигналів: амплітудна, частотна і фазова. АМ, ЧМ і ФМ є базисом і 
досить рідко застосовуються на практиці поодинці. Найчастіше засто-
совуються їх модифікації або в поєднанні один з одним. Зокрема в 
стандарті GSM (Global System for Mobile Communications) на радіо ін-
терфейсі застосовується модуляція GMSK (Gaussian modulation with 
Minimum Shift Keying) - гаусівська модуляція з мінімальним фазовим 
зрушенням. Головна її перевага полягає в тому, що модулюючи цим 
методом сигнал займає набагато меншу частотну смугу, ніж при зви-
чайній фазової модуляції. 
Таким чином, вибір того чи іншого методу модуляції обумовлений 
вимогами по перешкодозахищеності, пропускної здатності каналу 
зв'язку, вартістю реалізації обладнання і т.п. 

8



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

7 – 9 ЧЕРВНЯ 2016 Р., НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. КИЇВ 

 

УДК 654.16:004.051:004.057.2 (043.2)  
Г. В. Баринова 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ ТВ-
МОВЛЕННЯ 

Сучасний світ неможливо навіть уявити без систем телевізійного 
мовлення. Вони зазнали значних трансформацій в період свого ро-
звитку. На сутність систем телевізійного мовлення в процесі їх ро-
звитку впливає багато факторів, але одним з найважливіших є саме 
якість передачі сигналів телевізійного мовлення.  

Якість сучасного цифрового телевізійного мовлення може задо-
вольнити більшу частину користувачів, проте у зв’язку із постійно 
зростаючими запитами абонентів виникає необхідність проводити 
оцінювання та підвищення якості передавання сигналів телевізійного 
мовлення. 

Тому в якості об’єкта дослідження було обрано процес переда-
вання даних телевізійного мовлення по каналам сучасних інфо-
комунікаційних мереж, при чому, найбільша увага присвячана сучас-
ному цифровому стандарту DVB-T.  

Предметом дослідження є якість передавання сигналів телеві-
зійного мовення.  

Метою роботи було визначення механізмів, які впливають на як-
ість передавання сигналів телевізійного мовлення і розроблення мето-
ду оцінки якості сигналів телевізійного мовлення. 

Телебачення - спосіб передачі і прийому на екран зображень ру-
хомих та нерухомих об'єктів на відстані засобами електро- й радіо- 
зв'язку.  

В Україні, як і в усьому світі, існують різні способи отримання 
телевізійних сигналів, а саме: через наземні ефірні мережі в децимет-
ровому й мікрохвильовому діапазонах, через супутникове телемов-
лення, через кабельні мережі, а останнім часом - через IPTV мережі. 

Спосіб отримання інформації через наземні ефірні мережі в наш 
час вважається найбільш прогресивним і найбільш сучасною систе-
мою комунікації як в Україні, так і в світі. 

Для систем цифрового ТВ-мовлення в стандарті DVB-T в Укра-
їні виділені смуги частот від 174 МГц до 230 МГц (ІІІ діапазон), і від 
470 МГц до 862 МГц (IV і V діапазон). 
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Мережі наземного ТВ-мовлення складаються з наступних скла-
дових частин: 

• ТВ-центрів, що працюють спільно з радіотелевізійними пере-
давальними станціями (РТПС); 

• ТВ-ретрансляторів; 
• Технічних засобів передачі ТВ-сигналів на великі відстані. 

Звісно, що якість сигналу, тобто телезображення, важливо 
сьогодні не менш, ніж кількість телевізійних каналів, пакетів та розмір 
абонентської плати за кожен пакет. Для цифрового телебачення вели-
ке значення має якість каналу, по якому ведеться мовлення аудіовізу-
альної інформації. 

В підсумку, було запропоновано модель каналу ТВ мовлення, 
розглянуті основні принципи передачі сигналів ТВ мовлення та осно-
вні структурні схеми і системи ТВ мовлення, було промодульованно 
цифровий канал ТВ мовлення, проведена оцінка якості передачі сиг-
налів ТВ мовлення шляхом, розрахунку рівнів сигналів в каналі зв'яз-
ку. 

Внаслідок визначення сумарних затримок систем телебачення, 
можна сказати, що значення затримок безпосередньо залежить від 
безлічі факторів таких, як: 

• умови передачі; 
• тип обладнання, за допомогою якого проводиться передача 

сигналів; 
• методів передачі кількості допоміжного обладнання, яке також 

вносить свої затримки при певних несправностях у роботі. 
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LI-FI — НОВИЙ СПОСІБ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ  

Можливість передавати інформацію за допомогою світла існує 
досить давно. На сьогоднішній день існують нові підходи з викорис-
танням цієї технології на основі попередніх досліджень. Сучасні ви-
промінювачі світла дозволяють передавати величезні обсяги даних - 
потрібно лише особливим чином закодувати сигнал. 

Технологія Li-Fi винайдена Харальдом Хаасом з шотландського 
Единбурзького університету в 2011 році, коли він вперше продемонс-
трував, що за допомогою мерехтіння світла від одного-єдиного світ-
лодіода можна передати набагато більше даних, ніж за допомогою ве-
жі стільникового зв'язку. І якщо взяти до уваги лабораторні показники 
швидкості в 224 Гігабіт на секунду, то це дорівнює скачуванню приб-
лизно 18 фільмів обсягом 1,5 Гб за одну секунду. 

 Основою технології є світлодіоди з високою яскравістю, що пра-
цюють на швидкості мерехтіння менше 1 мкс. Такий принцип дії до-
зволяє передавати сигнал у двійковому коді, шляхом зміни швидкості 
мерехтіння, де вмиканню  відповідатиме логічна одиниця, а вимикан-
ню – логічний нуль. 

Модуляція сигналу проходить досить швидко, тому людина не 
буде встигати помітите цього. У той же час таке випромінювання ціл-
ком безпечне для очей і здоров’я людини. Щоб налагодити мережу 
необхідні: спеціальний чіп, світлодіодний випромінювач та фото-
приймач, приєднаний до комп’ютера чи смартфона. Конструкція хоч і 
проста, але в окремих випадках потребує спеціальних світлових філь-
трів, яки б захищали від інших джерел світла, наприклад сонця.  

Для застосування такої технології достатньо будь-яких світлодіо-
дів, які призначаються для освітлення, тому немає принципової необ-
хідності у виготовленні нової елементної бази. У майбутньому мож-
лива заміна звичайних ламп на світлодіодні, що забезпечило б деше-
вий та швидкий Інтернет будь-де. 

Для більшості сфер сучасного життя необхідне стабільне Інтернет 
з’єднання. На сьогодні найбільш зручним рішенням є мережі Wi-Fi, 
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але така технологія має ряд своїх недоліків. Перш за все постійне зву-
ження діапазону частот, в якому працює ця технологія. По-друге, ви-
сокі частоти, які наносять шкоду здоров’ю у разі постійного користу-
вання. Технологія Li-Fi, в свою чергу усуває ці недоліки. Спектр ра-
діохвиль використовується сьогодні досить інтенсивно. Це стримує 
розвиток бездротових комунікацій, так як сигнали на близьких часто-
тах створюють взаємні перешкоди, що впливає на якість зв'язку, а де-
коли робить її абсолютно неможливою. 

Використання світлового випромінювання дозволить розширити 
корисний спектр в тисячі разів, значно поліпшить стабільність і якість 
передачі даних. 

Світло, в якості каналу передачі замість радіохвиль дозволяє ви-
користовувати мережу Інтернет там, де раніше не було такої можли-
вості. А саме, безпечне користування у літаках, медичних пристроях 
та лікарнях. 

Можлива передача інформації під водою. Застосування у фарах 
автомобілів може зменшити кількість аварійних ситуацій. В цілому ця 
технологія дозволяє створити мережу досить швидкісного та дешевого  
доступу до Інтернет – вуличні ліхтарі у якості точок доступу. Крім то-
го, звільниться широкий діапазон частот, що займає сучасна техноло-
гія Wi-Fi.  

Технологія Li-Fi має кілька обмежень. Для її роботи необхідна 
зона прямого бачення. Тому необхідна певна кількість ретрансляторів, 
щоб налагодити розгалужену мережу. Хоча такий недолік має зворот-
ну сторону – інформацію неможливо ніяким чином перехопити поза 
межами приміщення. 

Сьогодні існує ряд підприємств та науково-дослідницьких інсти-
тутів, які займаються питанням розвитку цієї технології.  Так, нещода-
вно у Естонії було перевірена робота Li-Fi мережі в промислових умо-
вах в межах офісу Velmenni. 

На думку виконавчого директора Velmenni - Діпак Соланкі, дана 
технологія дійде до споживача протягом трьох-чотирьох років. Також 
у найближчих оновлення операційної системи iOS для нових моделей 
пристроїв компанії Apple буде можливість прийому сигналів завдяки 
реалізації такого підключення. Якщо Apple дійсно реалізує підтримку 
Li-Fi в своїх мобільних пристроях, це стане справжнім проривом для 
відповідної технології. 
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ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ МЕРЕЖІ АВІАЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ  

Створення комплексної мережі авіаційного зв’язку (ATN) є одним 
з основних напрямів технічного розвитку в області авіаційного 
зв’язку. Мережа ATN здатна забезпечувати обмін цифровими даними 
та функціональну взаємодію між широким колом кінцевих систем, рі-
зних за своїм характером, архітектурою, та процедурами обміну інфо-
рмацією. 

Адресно-звітна система авіаційного зв’язку (ACARS) була розро-
блена більш ніж 20 років тому і методи та системи, що їх використо-
вує ACARS є неефективними в порівнянні з сьогоднішніми стандар-
тами. В цій системі зв’язку застосовується метод амплітудно-
модульованої маніпуляції мінімальним частотним зсувом з швидкістю 
2400 біт/с. 

Серед слабких місць ACARS системи найбільш помітна і найбі-
льше стримує лінії передачі даних низька номінальна пропускна здат-
ність зв’язку «повітря-земля» в 2400 біт/с. Важко збільшити пропуск-
ну здатність, застосовуючи додаткові надвисокочастотні (НВЧ) кана-
ли для обслуговування ACARS, тому для виконання вимог стандартів 
цифрової передачі даних є потреба замінити нинішній НВЧ канал 
зв’язку каналами, що дозволяють більш ефективно їх використовува-
ти. Недоліком ACARS також є низький протокол цілісності ARINC 
618 і 620. Помилки можуть бути виявлені на основі Двійкової контро-
льної суми , але блок ACARS повинен ретранслюватись, коли підтве-
рдження не буде отримане. 

Використання в ACARS алгоритма багатостанційного доступу з 
контролем несучої обмежено мовною НВЧ радіостанцією. Вона не дає 
ACARS авіоніці та наземній станції можливості точно судити, чи є ка-
нал вільним. Вона вводить затримку до 50 мс між часом, коли обчис-
лювач приймає рішення на передачу і часом, коли його сигнал може 
бути виявлений іншими користувачами каналу. 

Цифровий НВЧ канал передачі даних режиму 2 (VDL-2) викорис-
товує для передачі даних в НВЧ діапазоні метод диференціальної во-
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сьмипозиційної фазової модуляції (D8PSK). Вона може бути отримана 
шляхом об'єднання двох квадратурних радіочастотних сигналів, які 
представляють собою несучу, що незалежно подавляється, промоду-
льовану по амплітуді. Фільтри модульованих імпульсів мають припід-
няту косинусоїдальну частотну характеристику з залишковим коефіці-
єнтом розширення полоси частот, рівним 0,6. Ця характеристика за-
безпечує високий ступінь подавлення енергії випромінювання на сусі-
дніх каналах. Схема модуляції VDL-2 буде використовувати метод 
кодування Грея для перетворення 3-бітових інформаційних бітів в од-
ну з восьми можливих фаз. За цим методом інформація диференційно 
кодується трьома бітами на символ, що передаються за рахунок зміни 
по фазі, а не самої фази. Інформаційна швидкість передачі 31500 біт/с, 
в каналі з сіткою частот 25 кГц. 

Метод D8PSK модуляції був рекомендований ICAO для запобі-
гання амплітудних спотворень від різних схем модуляції в каналах 
«повітря-земля». Існує можливість не тільки контролю повідомлення 
на рівні цілісності, але й прямого виправлення помилок у VDL-2. Ви-
браний систематичний спрощений код Ріда-Соломона забезпечує про-
сте кодування і можливість декодування з використанням поступово 
складніших методів декодування. Це дозволяє не всі зіпсовані повідо-
млення передавати повторно, і в результаті збільшує ефективність ви-
користання радіоканалу. У VDL-2 для отримання доступу до середо-
вища використовується протокол множинного доступу з контролем 
несучої (p-CSMA) та наполегливістю р. 

При наявності даних для передачі в канальному рівні і вільному 
каналі, передача буде здійснена при ймовірності р < 1. Інакше відбу-
вається пауза перед повторною спробою. Підбір ймовірності та трива-
лості паузи збільшує ефективність використання каналу передачі 
шляхом зменшення кількості колізій між передатчиками та надає мо-
жливість регулювання пріоритету доступу, призначаючи деяким пере-
датчикам вищі значення ймовірності р. Потенційна тривалість стику 
зменшена до 4,5 мс. 

Модуляція сигналу в VDL-2 та спосіб кодування повідомлень ко-
дом Грея забезпечують пропускну здатність каналу в 31500 біт/с. 
VDL-2 використовує покращену здатність виявлення і вирішення ко-
лізій, шляхом призначення пріоритету доступу до каналу: потенціаль-
на тривалість зіткнення зменшена до 4,5 мс, порівняно з 50 мс в 
ACARS. 
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УДК 621.39.005(043.2) 
О.Ю. Білошицька 

    Національний авіаційний університет 

РЕТРАНСЛЯТОР МЕРЕЖІ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
СТАНДАРТУ DVB-T2 

В Україні побудована та успішно функціонує мережа цифрового 
ефірного телебачення стандарту DVB-T2, яка реалізована на основі 
166 передавачів та ретрансляторів. 

При високому рівні радіосигналу в точці прийому досягнута ви-
сока якість прийнятих зображень та звуку. В недалекій перспективі  
канали аналогового телебачення будуть взагалі  закриті. На жаль,  при 
значних досягненнях в запроваджені  цифрового телебачення існує 
ряд проблем, які не дають можливість отримати максимальну якість 
цифрового телебачення. 

Перш за все,  це відсутність радіопокриття на значних територіях 
внаслідок обмеженої кількості передавачів, що не дає змогу   прийня-
ти сигнал  або забезпечити високу якість. 

Тому актуальною задачею є розробка уніфікованих ретранслято-
рів сигналу, що забезпечить  невелику вартість пристроїв та наявність 
телевізійного сигналу потрібного рівня в будь-якій точці на території 
України. 

Потужність передавача  ретранслятора визначається згідно фор-
мули Введенського Б.О.: 

РА= ((ЕДОП * λ   * R ЗП
2)2)  /(960*КА*(h1* h2)2) Вт, де 

- h1 – висота підняття антени ретранслятора; 
- h2 – висота підняття приймальної антени ; 
- ЕДОП – допустиме значення напруженості поля в точці прийому; 
- λ – довжина радіохвилі ; 
- КА– коефіцієнт підсилення антени,  R ЗП – радіус зони покриття. 
При типових значеннях приведених параметрів потужність пере-

давача ретранслятора лежить в межах 50….400 Вт, що дає змогу реа-
лізувати передавач ретранслятора з підсилювачем потужності класу Е. 

Такий передавач при невеликій вартості забезпечить заданий рі-
вень сигналу в зоні покриття, високий коефіцієнт корисної дії, що ва-
жливо в районах з обмеженою енергетикою. 
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УДК 621.39 
О.П. Ткаліч,  

А.Ю. Богданенко  
Національний авіаційний університет, м. Київ 

РОЗРОБКА ДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

ПЕРЕДАЧІ 

Навчальній процес це складний та невпинний обмін інформацією 
між викладачами та студентами, та щоб продуктивність даного дійст-
ва зростала потрібна мережа, яка змогла б справлятися з великими об-
сягами інформації та немалою кількістю користувачів.  

Метою моєї роботи є реалізація дротової інформаційно-
комунікаційної мережі для навчального процесу. Об’єктом дослі-
дження є кафедра ТКС НАУ. 
Для організації такої мережі потрібно: 
- обрати технологію передачі даних (Ethernet - 10 Мбит/с, Fast Ethernet  
- 100 Мбит/с, Gigabit Ethernet - 1 Гбит/с) 
У нашому випадку використовується технологія Fast Ethernet з фізи-
чним інтерфейсом 100Base-TX.   
- обрати топологію мережі (кільцева, топологія сітки, зіркова, повного 
з'єднання, лінійна (ланцюгова), топологія дерева, шина і зміша-
на)

 
 

16



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

7 – 9 ЧЕРВНЯ 2016 Р., НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. КИЇВ 

 

-провести розрахунки:  
а) комутаційного обладнання(трансивери, повторювачі, концентрато-
ри, мосты, шлюзы, комутатори, маршрутизатори; б) матеріалів 
з’єднання(коаксиальный кабель, оптоволокно чи вита пара) 
- вирахувати швидкість інтернет з’єднання(Ethernet - 10 Мбит/с, Fast 
Ethernet - 100 Мбит/с, Gigabit Ethernet - 1 Гбит/с) 
- розробити плани:  
а) розташування робочих місць у приміщеннях; б)розміщення апарат-
ного забезпечення; в) розводки дротових з’єднань 
- реалізувати мережу 

Розроблена мною дротова інформаційно-комунікаційна мережа 
дозволяє: 
       - організувати над швидкий обмін інформацією між користувача-
ми 

- доступ до будь-яких баз даних 
- виконувати колективний вихід до глобальної мережі «internet» 
- роботу з електронною поштою 
- проводити лабораторні досліди (визначення пропускної можли-

вості мережі, затримки, можливість бітової помилки, швидкість пере-
дачі даних та ін..) 

- відео-конференції 
- миттєвий доступ до інформації на сервері (лабораторні роботи, 

посібники, програмне забезпечення, відео уроки та ін.)   
 Все це дає можливість оптимізувати навчальний процес, що означає 
приріст його ефективності. 
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УДК  621.396.9  (043.2) 
А.В. Бойко 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

КОНТРОЛЬ, МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ. 

Для предоставления услуг, привязанных к местоположению або-
нента (location-based services, LBS), существует множество способов, 
опирающихся на наличие дополнительного программного и аппарат-
ного обеспечения на всех базовых станциях конкретной сети, а иногда 
еще и в SIM-карте/телефоне абонента. 

Для ряда применений достаточно приблизительно знать какую-то 
одну базовую станцию, в зоне покрытия которой находится абонент. 
Это можно сделать в любой сети GSM. Результат: круг радиусом до 32 
км с центром в месте установки какой-то базовой станции. В город-
ских условиях радиус можно сократить, так как зоны покрытия базо-
вых станций обычно невелики. 

Стоит упомянуть, что информация о «текущей» базовой станции 
обновляется при каждом звонке/SMS или же где-то раз в час, поэтому 
для повышения точности обнаружения абоненту непосредственно пе-
ред «замером» присылают SMS или же побуждают самого абонента 
послать SMS с запросом вида «где я/где ближайший ресто-
ран/гостиница/метро/...». 

Этот результат можно улучшить при помощи метода, называемо-
го «time of arrival». Требуется модернизация всех базовых станций се-
ти. Результат: круг радиусом 100-500 метров с центром в месте уста-
новки базовой станции. 

Применение еще более совершенных методов (их описание мо-
жет быть найдено в сети по ключевым словам «angle of arrival», 
«uplink time difference of arrival», «GPS», «assisted GPS») позволяет 
еще больше сократить радиус круга или перенести его центр в реаль-
ное местоположение абонента. 

Наличие любой более-менее сложной системы обнаружения ме-
стоположения абонентов в сети оператора определить очень легко — 
оператор будет продавать соответствующие услуги, никто не будет 
инвестировать в создание необходимой инфраструктуры просто так. 
Нередко достаточно беглого просмотра рекламных материалов услу-
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ги, для того чтобы определить тип используемой оператором техноло-
гии, просто на основании данных о точности обнаружения. 

Если не вести речь про какого-то конкретного оператора, а гово-
рить о GSM как о технологии вообще, то можно утверждать, что: 

• Стандартные возможности сети GSM допускают построе-
ние систем определения местоположения абонента на ос-
новании измерения параметров прохождения радиосигна-
ла, но стандарта GSM Phase 2+ на такие систе-
мы/технологии нет. 

• Если в сети оператора не внедрена подобная технология, 
то средствами самой сети можно определить только по-
следнее известное местоположение абонента с точностью 
до базовой станции, которая обслужила его звонок или ре-
гистрацию в сети. Можно послать на телефон SMS или 
позвонить и актуализировать эту информацию. 

• На базе стандартного телефона сети GSM можно постро-
ить систему определения его местоположения, но только в 
том случае, если доступны данные о координатах уста-
новки базовых станций. 

• Способ определения местоположения телефона средства-
ми сети при помощи триангуляции (в том виде, в котором 
он изложен в начале статьи) — не более чем расхожий 
вымысел. 

19



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

7 – 9 ЧЕРВНЯ 2016 Р., НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. КИЇВ 

 

УДК 621.397.446(043.2) 
В.В. Бондар 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРИЙМАЧ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
СТАНДАРТУ DVB-T2 

Зараз перехід до цифрового телебачення дає великі можливості. До-
статнє збільшення числа каналів, покращення якості зображення і звуку, 
поява більших можливостей телевізійних систем. Розвиток технологій це 
постійний і логічний процес. Впровадження європейського наземного 
цифрового стандарту почалося лише в кінці дев'яностих, але по закін-
ченню трохи більше ніж десяти років встигли змінитися вже кілька його 
поколінь. Першим запропонованим варіантом, на який перейшли країни, 
, був DVB-T зі стисненням MPEG-2. Трохи пізніше для цифрового мов-
лення став доступний формат  MPEG-4, який, без сумніву, дуже хороший 
і вигідний для більш раціонального використання ефіру. Однак ще більш 
цікавий в цьому плані є DVB-T2, який уже почав своє поширення. 

Стандарт DVB-T2 - це друге покоління європейського стандарту 
ефірного цифрового мовлення DVB-T. Він покликаний як мінімум на 
30% поліпшити ємність телевізійних мереж в порівнянні з DVB-T при 
тій же інфраструктурі мережі і частотних ресурсах. 

Переваги стандарту DVB-T2: 
- збільшення кількості каналів трансльованого пакету; 
- можливість організації «місцевого» віщання; 
- можливість розвитку телебачення високої чіткості; 
- вивільнення ефірних частот. 
Застосування стандарту DVB-T2 в абонентських пристроях створює 

технологічну основу для надання через мережі цифрового ефірного те-
лемовлення додаткових послуг і HDTV.            У перспективі можливе 
впровадження нової інтерактивної технології HbbTV, завдяки якій мож-
ливості звичного телевізора стануть аналогом Смарт ТВ. 

Приймання цифрового сигналу DVB-T2 здійснюється ефірною коле-
ктивною або індивідуальною (зовнішньою чи кімнатною) антеною, яка 
підключається до різних приймачів: 

- телевізора з вбудованим декодером DVB-T2;  
- ресивера (ТВ-приставка) DVB-T2; 
- ТВ-тюнера DVB-T2 для комп'ютера;  
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- спеціалізованого обладнання для демультиплексування та ре-
трансляції в мережі з іншими DVB-стандартами мовлення. 

Багатоканальне приймання в DVB-T2. DVB-T2 включає факультативну 
можливість використання коду Аламоуті3, який створює можливість 
приймання від двох передавачів. У тих випадках, коли ресивер «бачить» 
сигнал відразу від двох передавачів, наприклад, при прийманні на ненап-
равлену антену в невеликій одночастотній мережі, його застосування 
може значно поліпшити роботу системи. Це кодування спільно зі зміною 
формату пілот-сигналів дає можливість без втрат розділити і окремо де-
кодувати сигнали, прийняті з двох різних ефірних каналів. Причому на-
кладення коду не погіршує приймання, якщо антені доступний тільки 
один канал. Попередні розрахунки показали, що ця техніка дозволяє збі-
льшити зону покриття невеликих одночастотних мереж до 30%. Види 
прийому сигналу стандарту DVB-T2:                                                                             

                     

 
DVB-T2 розроблявся на базі не тільки DVB-T, але також і DVB-S2 тех-
нології, які вже підтвердили свою ефективність на практиці. Додатково, 
у DVB-T2 з'явилося кілька нових механізмів, що враховують особливості 
ефірної передачі. Крім того, була розширена лінійка базових параметрів, 
що дозволяє оптимізувати розмір службово-контрольної надбудови кад-
рів. Очікується, що все це в комплексі призведе до значного збільшення 
пропускної здатності і одночасно підвищить стійкість системи, що до-
зволить побудувати оптимальну мережу для передачі телебачення висо-
кої чіткості.  
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УДК 316.101.007 (470) (043.2) 
к.т.н., с.н.с. М.М. Присяжнюк 

А.І. Бурліцька 
Національна академія Служби безпеки України, м. Київ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ: 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

Здійснення інформаційно-психологічного впливу (ІПсВ) бере по-
чаток ще з часів виникнення людства. Значною мірою він використо-
вувався під час організації й ведення збройної боротьби. За цей час 
набули поширення: дезінформація, поширення чуток, використання 
друкованої пропаганди тощо. 

Резонансні світові події останніх років – революційні зміни вла-
ди, збройні конфлікти в країнах Північної Африки, Близького Сходу 
та колишнього СРСР свідчать про появу нових форм і методів ІПсВ, 
використовуючи які, провідні держави світу намагаються досягти сво-
їх зовнішньополітичних цілей.  

Тому тема ІПсВ є сьогодні актуальною та потребує детального 
дослідження її суті, складових, форм, способів і методів ведення.   

Що ж таке ІПсВ? Це такий вплив на свідомість людини та насе-
лення, що здійснюється з метою внесення змін у їх поведінку та (або) 
світогляд.  

Головними ознаками ІПсВ є насильницьке викривлення інфор-
маційного простору об’єкту впливу; як правило, прихованість механі-
зму впливу (особливо в мирний час); використання різних факторів 
інформаційно-психологічного впливу на людину для досягнення мети.  

Останні три роки наша держава переживає чи не найбільше подій 
за всю її незалежність. Відбулася Революція Гідності, анексія Криму 
Російською Федерацією, триває АТО на сході.  

З початку інформаційної агресії  Росії Україна була неготова до 
такого розвитку подій, тому програла перший етап інформаційного 
протистояння.  

Основними напрямами та способами застосування технологій 
маніпулятивного ІПсВ Російською Федерацією в умовах агресії проти 
України залишаються: 

– поступове пониження міжнародного іміджу України з метою 
послаблення її геополітичного значення; 

– відповідне дозування та спотворення інформації з метою деста-
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білізації ситуації в державі та впровадження власної політики «керо-
ваного хаосу»; 

– формування стереотипу меншовартості та вторинності україн-
ців, а також відповідне руйнування почуття нації та народу; 

– домінування російської мови, культури та традицій для утвер-
дження самоідентифікації при одночасному витісненні української 
мови та культури. 

Усвідомивши, що інформація може стати потужною зброєю, Ук-
раїна почала вдосконалювати свій пропагандистсько-ідеологічний 
апарат з метою ефективного протистояння новим інформаційним за-
грозам та забезпечення інформаційної безпеки держави.  

І в першу чергу Україні необхідно забезпечити підтримку світо-
вою спільнотою щодо збереження територіальної цілісності, виконан-
ня всіх домовленостей стосовно мирного врегулювання військового 
протистояння всіма учасниками конфлікту, включно з РФ, а в разі за-
гострення ситуації з боку незаконних військових формувань забезпе-
чити легітимізацію бойових дій.  

Для ефективнішої реалізації інформаційної політики в зоні про-
ведення АТО нагальною потребою є створення відповідних центрів 
інформаційно-психологічних операцій.  

Це дасть змогу при здійсненні ІПсВ оперативно реагувати на 
зміни обстановки у відповідному секторі з урахуванням менталітету, 
поглядів і побут місцевого населення, особливостей промисловості, 
сільського господарства, діяльності органів влади та місцевого само-
врядування в кожному секторі, складу військових формувань проти-
борчих сторін. 

Воєнно-політична обстановка, що склалася довкола держави,   
вимагає повного переосмислення загальних підходів до підтримання 
національної безпеки України, кардинальної перебудови всього секто-
ра безпеки та оборони держави з метою приведення у відповідність до 
нових викликів та загроз. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що виконання цих заходів 
дасть змогу зменшити конфронтацію між традиційними і новими 
центрами протистояння, унеможливить подальше маніпулювання сус-
пільною свідомістю для досягнення широкомасштабної інформаційної 
експансії, сприятиме захисту інформаційного поля та інформаційній 
безпеці Української держави. 
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УДК 621.391 (043.2) 
Г.М. Валко 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ АДАПТИВНІСТЮ 
ТРАНСПОРТНОГО РАДІОКАНАЛУ МОБІЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА 

Під час переходу до нових стандартів мобільного зв’язку а саме 
3G та 4G мобільні оператори змушені використовувати перехідне об-
ладнання, яке має забезпечувати функціонування попереднього стан-
дарту 2G. На теперішній час операторами використовується сучасне 
обладнання що забезпечує функціонування сервісів та застосунків 
обох стандартів (2G та 3G). Обладнання транспортного сегменту ме-
режі автоматично обирає тип модуляції від 512QAM до QPSK залежно 
від зовнішніх погодних умов та перешкод. Це забезпечує відповід-
ність якості каналу зв’язку. При зміні типу модуляції змінюється про-
пускна здатність каналу. Що у разі зменшення пропускної здатності 
тягне за собою відключення частини або усіх сервісів впроваджувано-
го стандарту за для забезпечення сервісів попереднього. 

Система створена таким чином щоб завжди забезпечувати най-
кращій вид модуляції, відповідний таким якостям каналу зв’язку як 
відношення сигнал/шум, кількість помилок у каналі відповідно час за-
тримки.  Це дозволяє незалежно від погодних умов забезпечити без-
перебійність критичних застосунків, працюючих у режимі реального 
часу.  

Під час зливи, наприклад, система переходить у економічніший 
тип модуляції. При цьому застосунки що працюють з базами даних і 
не потребують режиму реального часу, можуть відчувати вплив зме-
ншення пропускної здатності, однак застосунки що використовують 
режим реального часу (в тому числі синхронна відеотрансляція) про-
довжують роботу. 

При зміні модуляції пропорційно змінюється й пропускна здат-
ність. Наприклад, при модуляції 256QAM пропускна здатність в чоти-
ри рази вища, за модуляції 4QAM (QPSK). Проблема полягає у стало-
му резервуванні пропускної здатності за певним сервісом чи застосун-
ком, що ніби і є логічним, але не враховується ступінь заповнення за-
резервованого каналу.  
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Таким чином у разі поганих погодних умов уповільнюється або 
припиняється взагалі робота застосунків, що наприклад  працюють з 
базами даних у той час як канал закріплений зарезервований для за-
безпечення дзвінків у різний час доби може бути не повністю запов-
нений, або вільний взагалі. 

Для модернізації існуючих мереж, що поширюються, запропоно-
вана модель алгоритму реалізації адаптації мережі не тільки за раху-
нок зміни модуляції, а й врахування меж необхідних пропускних смуг 
закріплених за певними сервісами.  

Сутність алгоритму полягає у передбаченні необхідних меж за 
рахунок статистичних даний про ступінь використання сервісів протя-
гом доби та тижня. Також необхідно враховувати поточний стан кана-
лів та критичне перевантаження на окремих сервісах під час значущих 
подій (свята, катастрофи, масові заходи тощо). Статистичні дані дають 
змогу виявлення та обмеження DoS та DDoS атак у разі їх активізації 
у даному сегменті.  

Виділення смуги каналу на кожний сервіс визначається пріорите-
том. Найвищий пріоритет залишається за критичними сервісами та 
каналами керування, далі за запитами користувачів. Сервіси та засто-
сунки що працюють у реальному часі отримують вищій пріоритет 
стосовно тих що забезпечують роботу з базами даних та відповідають 
за обмін даними великого обсягу. 

У даній роботі створена модель адаптивного розширення каналів 
закріплених за різними застосунками в залежності від ступеня запов-
нення каналів, за пріоритетами. Що вдосконалить можливість доступу 
до необхідних сервісів та застосунків користувачам вже існуючої ме-
режі згідно їх запитам.  

Слід зазначити що оптимізація відбувається лише у транспортних 
ланках реалізованих на базі СВЧ каналів. Які є транспортними сегме-
нтами від базових станцій до кільця IP/MPLS. 
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РОЗРОБКА СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ МЕДИЧНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

На даний час інформаційно-телекомунікаційні системи 
проникають в усі сфери діяльності як держави, так і громадян. 
Розвиток електроніки, комунікаційних та інформаційних технологій є 
підставою для реалізації ідеї вимірювань і контролю всіляких 
необхідних фізичних величин середовища, промислових процесів, 
процесів керування, моніторингу, тощо. 

Такий величезний обсяг застосувань вимірювальної техніки 
вимагає рішень, що відносяться до техніки здобуття, передавання та 
обробки інформації для різного типу використовуваних процесів. 
Однією з найважливіших галузей, якість роботи якої стосується 
кожного громадянина, є охорона здоров'я. 

Тому саме в медицині одними з перших почали впроваджуватися 
системи вимірювання біомедичних параметрів і їхню передачу на 
відстань з метою подальшого моніторингу. 

Впровадження таких систем дає можливість контролювати стан 
хворих, аналізувати біомедичні параметри фахівцями, які знаходяться 
у віддалених медичних установах, що дозволяє врятувати багато 
людських життів при складних медичних випадках. 

Таким чином, напрямок цього дослідження є важливим і 
актуальним. 

В процесі передачі вимірювальної інформації по радіоканалах вона 
піддається впливу різних завад. 

При цьому необхідно вживати заходів щодо забезпечення необхід-
ної завадостійкості. 

Тому  в роботі вирішується важливе завдання підвищення завадос-
тійкості інформаційно-комунікаційної системи медичного призначен-
ня. Спотворення виміряної біомедичної інформації на приймальному 
кінці може привести до неправильних діагнозів. 
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При вирішенні поставленого завдання виникають питання, пов'я-
зані з розробкою методів цифрової фільтрації, що вимірюється, і пра-
вильного її декодування. 

В роботі запропонована структурна схема сенсорної мережі меди-
чного призначення, в якої використається додаткова обробка біомеди-
чних параметрів, що дозволяє забезпечити завадостійкість мережі прі 
передаванні інформації по радіоканалам. Проведено дослідження ме-
тода обробки інформації для різних біомедичних параметрів. 

Архітектуру типової безпровідної сенсорної мережі показано на 
рис.1. 

  

 
 

Рис.1. – Архітектура безпровідної сенсорної мережі 
В ході аналізу було виявлено: 
1.Незалежність передачі окремих вузлів та відсутність зв’язку між 

ними, призводить до значного спрощення обладнання та  максималь-
ного скорочення протоколів зв’язку.  

2.Спрощення та максимальне скорочення протоколів зв’язку при-
зводить до дальшої редукції енергоспоживання для передачі та змен-
шення руху в радіопросторі, що покращує якість передачі, а також в 
результаті значно збільшує термін дії окремих вузлів через значне 
зниження споживання енергії живлення. 

3.Можливість під’єднання наступних вузлів та від’єднання інших 
під час праці мережі, без необхідності застосування перерв. 
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УДК 004.73(043.2) 
О.О. Ворона 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ ЗОН РАДІОПОКРИТТЯ БАЗОВИМИ 
СТАНЦІЯМИ В СТАНДАРТІ 3G WCDMA 

За останнє десятиріччя технологія мобільного радіозв’язку 
отримала широке використання в різноманітних сферах діяльності 
людства. Її удосконалення, а потім і подальша зміна поколінь рухомо-
го радіозв'язку пов'язано безпосередньо з дослідженнями в цій галузі, 
розробкою нових технологій, що проводяться, ґрунтуючись спочатку 
на вузькосмуговій передачі, а вже сьогодні на широкосмуговій пере-
дачі даних. У сучасних стільникових мережах рухомого зв'язку процес 
успішної експлуатації мережі безпосередньо залежить від її плануван-
ня. У великих містах з розвиненою інфраструктурою постійно зміню-
ється обстановка, яка змушує оператора негайно реагувати на те, що 
відбувається навколо зміни. Стандарт 3G WCDMA це один із стандар-
тів в 3G, який розробляється під егідою Європейського Інституту Ста-
ндартизації Телекомунікацій ETSI. Він був розроблений на основі 
найпоширенішої технологій мобільного зв'язку GSM. На даний мо-
мент система покоління 3G дозволяє операторам стільникового зв'язку 
надавати необмежені безпровідні мультимедіа-послуги.  

Мережа 3G активно розвивається в Україні, тому є необхідність 
оптимізаці 3G WCDMA, що робить проектування зон радіопокриття 
для технології третього покоління актуальним завданням. 

Метою дипломного проекту є розробка методу проектування зон 
радіопокриття базовими станціями в стандарті 3G WCDMA, що до-
зволить знизити затрати на обладнання та дасть можливість оптимізу-
вати мережу. 

Для досягнення мети розглянуто методи розрахунку зон покрит-
тя, а саме: алгоритм розрахунку і оптимізації зон покриття базових 
станцій (БС) з використанням модифікованого методу зважених най-
менших квадратів, модель Окамура –Хата та модель Уолфіша-Ікегамі 
(WIM). Представлено основні етапи і завдання планування мереж сті-
льникового зв'язку, етапи планування та оптимізації мережі по сукуп-
ності показників якості; визначено територію розмаху мережі; вико-
нано, детальне планування та оптимізація мережі 3G WCDMA. Відо-
мо, що з урахуванням додаткових факторів можна отримати різний 
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набір векторів рішень r, наприклад, застосовуючи метод зважених 
найменших квадратів (МЗНК). Модель Окумури-Хати - найбільш ві-
дома і використовувана модель передбачення, дозволяє оцінити роз-
мір зон обслуговування стільникової системи рухомого зв'язку за рів-
нем загасання сигналу, але не проводить оцінку залежності рівня сиг-
налу від рельєфу місцевості, погодних умов, часу доби , рівня переш-
код. Модель Уолфіша-Ікегамі розрахована на плоску підставу міста, 
через що вона непристосована для міст з сильною нерівномірністю 
рельєфу. Модель може застосовуватися у випадках, коли антена базо-
вої станції розташована як вище, так і нижче лінії рівня дахів міської 
забудови. У сукупність емпіричних факторів, врахованих розрахунко-
вою формулою входять висоти антен базової і рухомої станцій, шири-
на вулиць, відстані між будівлями, висота будівель і орієнтація вулиць 
щодо напрямку поширення сигналу. У системах 3-го покоління необ-
хідно мати більш деталізоване повне планування перешкод і аналіз 
пропускної здатності, ніж це досягається простою оптимізацією зони 
обслуговування, тому розглянуто деякі особливості планування та оп-
тимізації мереж 3-го покоління. Методика планування допомагає про-
ектувальнику оптимізувати конфігурації BS, вибрати антени і задати 
їх спрямованість, визначити навіть місця розташування ділянок для 
того, щоб задовольнити вимоги по якості обслуговування, по пропус-
кній спроможності і по забезпеченню видів послуг при мінімальних 
витратах. Імовірність забезпечення зони обслуговування в висхідному 
і низхідному каналах визначається для конкретного обслуговування 
шляхом перевірки можливості здійснення обслуговування в кожному 
місцезнаходженні, яке передбачене планом. 

Виконуючи задачі дипломного проекту було розглянуто призна-
чення мережі мобільного зв’язку 3G, основні стандарти технології 3G, 
послуги, які надаються в системах третього покоління та розвиток 3G 
в Україні; розглянуто методи розрахунку зон покриття, а саме: алго-
ритм розрахунку і оптимізації зон покриття базових станцій з викори-
станням модифікованого методу зважених найменших квадратів, мо-
дель Окамура –Хата та модель Уолфіша-Ікегамі (WIM); представлено 
основні етапи і завдання планування мереж стільникового зв'язку, 
етапи планування та оптимізації мережі по сукупності показників яко-
сті; визначено територію розмаху мережі. Таким чином було викона-
но, детальне планування та оптимізація мережі 3G WCDMA. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
БЕЗПРОВІДНИХ  МЕРЕЖ   

Відомо, що весь світ переходить на інтелектуальні системи 
управління  безпровідних мереж : об’єктного, районного і навіть 
міського масштабу. Як показує всесвітній  досвід, перехід спричинили 
велика кількість чинників та вимог , яких стає і у наш час все більше, 
що безпосередньо пришвидшує заміну старих технологій на нові та 
новітні, які постійно вдосконалюються та впроваджуються майже у 
всі сфери нашого життя.  До основних і навіть необхідних   причин  
зміни  мереж на безпровідні мережі, можна віднести такі 
характеристики : простота і оптимальність у використанні, 
мобільність приладів,  як управління, так і моніторингу, а також 
першочерговою причиною переходу від дротових до безпровідних 
мереж, є фізичний канал передачі даних, якій був занадто не зручним 
у використанні, що и спричинило , втрату свої  актуальності, особливо 
в мережах   об’єктного характеру.     

Розглянувши декілька основних прикладів інтелектуальних 
мереж з широким спектром зобов’язань, я взяв на розробку і аналізу 
схему аеропорту Жуляни, який вже частково перейшов на безпровідні 
мережі. У аеропорту, як  у складного об’єкта велика кількість 
зобов’язань перед людьми, які потрібно дотримуватись для 
збереження безпеки, підтримки безперервної, якісної роботи, що в 
свою чергу потребую комфортних умов перебування, як робітників 
так і відвідувачів аеропорту.  

Інтелектуальну систему управління безпровідних мереж можна 
розділити на три основні пункти. А саме систему контролю, систему 
моніторингу и кінчену систему управління.Виходячи з вибраного 
мною об’єкта , а саме терминалу А, перед моделюванням  системи 
повного автоматизованого інтелектуального управління, 
відкривається велика кількість  можливостей. В систему контролю 
входить, система контролю за температурою, вологістю освітлення, 
які дають смогу правильно подавати і контролювати 
енергопостачання всього терміналу та якість спільного 
обслуговування, а також контролю має багато інших зобов’язань. 
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Систему моніторингу можливо використовувати, також дуже по 
різному, основними функціями якої є: моніторинг відвідувачів, а саме 
потік людей в тих, чи інших частинах аеропорту , моніторинг 
персоналу , що є статистикою для покращення безперебійної  
працездатності того, чи іншого об’єкта . Система моніторингу також 
використовується, як базова частина захисту аеропорту від  
небажаних гостей та несправності, які могли з’явитися наприклад 
приладів пропуску людей по аеропорту або навіть розбите скло .Так 
як термінал аеропорту Жуляни моє велику площу, там різноманітні 
секції , за різним правом допуску ,то  система управління може буди 
як одна, так и більше в залежності від  розділу обов’язків, але як 
правило вона завжди централізована.  
    Уся система працює на давно відомих і перевірених технологіях 
Bluetooth і Wi-fi, які повністю забезпечують безперервну  роботу 
управління безпровідних мереж.  
    В даній роботі я розглянув и спроектував повну інтелектуальну  
систему безпровідної мережі, яка охоплює майже всі сфери діяльності 
аеропорту Жуляни , а саме терміналу А .  
Інтерес наукового співтовариства та реалізація нових ідей може дати 
великий поштовх у впровадженні інтелектуального управління  в 
об’єми районного і навіть міського масштабу. 
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ЗАХИЩЕНА МЕРЕЖА VOIP ПРОВАЙДЕРА 

Для забезпечення захисту мережі VoIP провайдера особливу ува-
гу приділено моделюванню мережі, питанням побудови комплексних 
систем захисту інформації з гарантіями безпеки, методів і засобів за-
хисту від внутрішніх порушників в мережі. 

Розглядаються проблеми безпеки мереж сучасних підприємств, 
науково-технічні принципи побудови систем забезпечення безпеки 
інформаційних ресурсів мережі з урахуванням сучасних тенденцій ро-
звитку мережевих інформаційних технологій, методи і засоби аналізу 
захищеності мереж, технології мережевого екранування, системи ви-
явлення вторгнень і засоби побудови віртуальних приватних мереж. 
На основі моделювання запропоновані методи захисту і рекомендації 
щодо посилення загальної захищеності мереж. 

Застосування міжмережевих екранів дозволяє регулювати вихід-
ний трафік від сервера телефонії до SIP-партнера і фільтрує вхідний за 
певними правилами. Раціональним рішенням є закриття на межмере-
жевому екрані всіх мережевих портів для IP-телефонії, створення вай-
тлисту IP-адрес, локальне адміністрування мережі. 

Таким чином, сервер телефонії доступний з зовнішніх мереж 
тільки за певних умов, підключення до якого, з міркувань безпеки, 
можливо виконувати із застосуванням шифрування. 

Шифрування телефонних розмов застосовується для захисту кон-
фіденційності переговорів і мінімізації можливості потрапляння кон-
фіденційної або комерційної інформації в руки зловмисника, таким 
чином, дані які передаються по відкритих каналах зв'язку є захищені 
від перехоплення і прослуховування. 

Оскільки для здійснення дзвінка клієнт і сервер попередньо обмі-
нюються службовими даними для встановлення з'єднання, дану про-
блему можна розділити на дві складові - захист службових даних IP-
телефонії та захист голосового трафіку. 

Застосування шифрованих тунелів VPN використовується у разі 
необхідності організації систем з підвищеними вимогами до захисту 
IP-телефонії, можливе підключення віддалених користувачів за допо-
могою віртуальних приватних мереж (VPN). Зміст перехоплених па-
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кетів, відправлених по шифрованих VPN тунелях зрозуміло тільки 
власникам ключа шифрування. Цей же метод можна застосовувати 
для захисту підключень з партнерами послуг IP-телефонії. На поточ-
ний момент багато VoIP провайдерів пропонують можливість VPN-
підключення. 

Однак технологія VPN має ряд недоліків, що обмежують її засто-
сування, такі як зниження якості зв'язку через затримки, що створю-
ються шифруванням, підвищене навантаження на канали зв'язку й 
устаткування, викликана необхідністю шифрування, ускладнення ме-
режевої структури. 

Дані методи захисту мережі VoIP провайдера надають захищене 
середовище обробки інформації в мережі, що зводить воєдино різно-
рідні заходи протидії загрозам. 

Комплексний підхід, який застосовується, використовується в су-
часних концепціях інформаційної безпеки, ґрунтується на практично-
му досвіді компаній, які спеціалізуються на наданні послуг із захисту 
інформації, що дозволяють забезпечити ефективність і гарантованість 
функціонування систем захисту. 
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МЕТОД УДОСКОНАЛЕННЯ СТІЛЬНИКОВОЇ МЕРЕЖІ 
 
У міру зростання користувачів мобільного інтернету і постійно 

зростаючої потреби мати можливість мобільного широкосмугового 
доступу (ШСД) не тільки в домашніх умовах або, скажімо на робочо-
му місці, а в будь-якій точці знаходження сучасного користувача інте-
рнету, мобільний ШПД стає з кожним днем більш поширеним. За про-
гнозами, приблизно 2/3 з близько двох мільярдів людей, які в подаль-
ших роках стануть користувачами ШПД, будуть використовувати цю 
технологію в мобільній формі. 

Велика частина з цих користувачів отримають послуги мобільно-
го ШСД, завдяки сучасним мережам з підтримкою таких мережевих 
протоколів передачі даних як LTE (Long Term Evolution) і LTE--
Advanced. 
         Для виконання вимог 3GPP до підвищення швидкості передачі 
даних в каналах радіоінтерфейсу мережі LTE Advanced до 1 Гбіт/с в 
лініях «вниз »/ « вгору» при збереженні методів формування сигналів і 
кодування, застосованих в мережах LTE, в мережі LTE Advanced не-
обхідно використовувати нові більш широкосмугові, сформовані на 
основі принципу агрегації (групування) частотних каналів. 
          Реалізація цієї умови забезпечує сумісність і спадковість облад-
нання при переході (розвитку) від технології LTE до технології LTE 
Advanced. Принцип агрегації частотних каналів в мережах LTE 
Advanced ( Release 10 ) полягає в об'єднанні спектрів N частотних ка-
налів мережі LTE для різних сценаріїв використання частотного ресу-
рсу і діапазонів частот, визначених Технічними специфікаціями 3GPP. 

При цьому спектральна ефективність мережі LTE Advanced не 
збільшується відносно спектральної ефективності мережі LTE ( 
Release 8 ). 

Можливості технології LTE Advanced ширше можливостей тех-
нології LTE ( Release 8 ) завдяки агрегації базових частотних каналів 
мережі LTE , званих компонентними несучими ( carrier aggregation ). 
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При цьому дві компонентні несучі або більше агрегуються з метою 
створення широкосмугового каналу передачі даних з шириною до 100 
МГц і формування спектра відповідного складного сигналу . 

В цьому випадку абонентські термінали в мережах LTE Advanced 
повинні одночасно приймати одну або кілька компонентних несучих 
(в залежності від пропускної здатності терміналів). 

У вимогах до радіоканалів, специфікованих 3GPP для агрегації 
компонентних несучих , визначені дві можливості агрегації : прилег-
лих і не прилеглих один до одного частотних каналів LTE . 

Дозволені для агрегації частотні канали, які використовуються при 
створенні композитних несучих в мережах LTE Advanced, мають ти-
пові значення ширини частотних каналів LTE для відповідних частот-
них діапазонів : 1,4 МГц, 3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц і 20 МГц. 

Отже, LTE-мережа дозволить надавати більш продуктивні послу-
ги мобільного ШСД для дуже великої аудиторії, застосовуючи комбі-
націю максимальних швидкостей і великої пропускної здатності сис-
теми в будь-якому напрямку. 

Інфраструктура LTE розроблена так, що розгортання та експлуа-
тація буде більш простою, з цією метою розроблена більш гнучка тех-
нологія, здатна працювати в широкому класі частотних діапазонів.  

 

35



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

7 – 9 ЧЕРВНЯ 2016 Р., НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. КИЇВ 

 

УДК 004 (043.2) 
Х.В. Гушул, 
В.В. Цуркан 

Національний авіаційний університет, м. Київ 
МОДЕЛЬ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ ДО 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ 
WIMAX 

При переході до створення систем широкосмугового радіодосту-
пу з інтеграцією послуг стало зрозуміло, що основні принципи, закла-
дені в безпроводові системи на попередніх етапах, потребують значної 
корекції. Так, на сигнальному рівні першочергове значення дістало 
оптимальне використання спектрального ресурсу радіоканалу при 
будь-яких співвідношеннях „швидкість – завадозахищеність”. На рівні 
протоколів стало необхідним забезпечувати заданий рівень якості об-
слуговування (QoS) будь-якому абоненту мережі.  

З цією метою в 2004 році був розроблений стандарт IEEE 802.16-
2004 , що являє собою розраховану на введення в міських бездротових 
мережах (WirelessMAN) технологію без провідного широкосмугового 
доступу операторського класу. Часто використовується комерційна 
назва стандарту WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave 
Access), що походить від назви міжнародної організації WiMax Forum, 
в яку входять ряд передових комунікаційних і напівпровідникових 
компаній. 

Основне призначення даних мереж – це надання абонентам пос-
луг високошвидкісного і високоякісного безпроводового передавання 
даних, голосу і відео на відстані в декілька десятків кілометрів. У жо-
втні 2007 року International Telecommunication Union (ITU-R) включив 
технологію WIMAX стандарту IEEE 802.16 в сімейство стандартів 
мобільного зв'язку 3G. У мережах WIMAX реалізовані найостанніші 
досягнення науки і техніки в області радіозв’язку, телекомунікацій і 
комп’ютерних мереж. 

В більшості випадків проектування мереж WiMax є досить склад-
ним і неоднозначним процесом. Розрахунок покриття відбувається на 
основі вимірювань рівня завад на місцевості, що потребує значних ви-
трат коштів та часу. В даній роботі пропонується метод оцінки пара-
метрів системи WiMax на основі математичної моделі, створеної в се-
редовищі системи MatLab. 
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Метою роботи є імітаційне моделювання фізичного рівня безпро-
водового доступу до телекомунікаційної мережі за технологією 
WiMax. 

 
Рис. 1 Математична імітаційна модель стандарту IEEE 802.16 на основі 

методу WirelessMAN-OFDM 
В даній роботі розглянуто актуальні проблеми однієї із найсучас-

ніших широкосмугових радіотехнологій – WiMax. Основна увага при-
ділялась оцінці факторів, що впливають на радіус дії системи. Було 
наведено дві основні стратегії покриття території – на основі макси-
мальної густини потоку даних та на основі максимального покриття 
території, серед яких стратегія максимального покриття території була 
вибрана, як оптимальна для території України.  

Серед основних чинників, що впливають на дальність передачі 
інформації, були окремо розглянуті вплив виду модуляції, чутливість 
приймача, коефіцієнт системного підсилення, вплив інтерференції та 
ряд інших факторів і параметрів. Через неможливість дослідження ре-
альної системи передачі побудовано та налаштовано імітаційну мо-
дель фізичного рівня безпроводового доступу за технологією WiMax в 
середовищі MatLab. 

Таким чином, в рамках дипломної спеціаліста планується провес-
ти дослідження побудованої імітаційної моделі фізичного рівня без-
проводового доступу за технологією WiMax. 
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СИСТЕМА ТА ТЕХНОЛОГЇ ВИЗНАЧЕННЯ 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АБОНЕНТА GSM МЕРЕЖІ  

Потреба у визначенні місцезнаходження мобільного абонента  є 
досить актуальним питанням в наш час. Це найбільш актуально при 
оперативно-пошуковій діяльності та навіть у повсякденному житті. 
Оскільки зараз майже кожна людина має стільниковий телефон, то ви-
значення її місцезнаходження не є проблемою. 

Система визначення місцезнаходження (СВМ) мобільного абоне-
нта GSM дозволяє визначити координати його розташування з точніс-
тю до кількох десятків метрів та є реальною альтернативою системам 
глобального (супутникового) позиціонування, але тільки на території 
обслуговування стільникових мереж. 

В GSM мережі СВМ реалізується у вигляді центру визначення  
місцезнаходження (Mobile Location Center, MLC), а точніше у вигляді 
двох складових: сервісного центру визначення  місцезнаходження 
(Serving MLC, SMLC) та шлюзного центру визначення  місцезнахо-
дження (Gateway MLC, GMLC). 

Щодо самого процесу отримання координат, то в системах стіль-
никового зв’язку визначають дві функції: функцію вимірювання пара-
метрів сигналу при визначенні місцезнаходження (рівень сигнал, час 
прийому сигналу) PSMF та функцію розрахунку координат місцезна-
ходження PCF. 

Серед основних технології, які використовуються для визначення 
місцезнаходження мобільного абонента в GSM, виокремлюють такі: 

- Cell ID-TA 
- ToA 
- E-OTD  
- A-GPS  
Існує багато способів визначення місцезнаходження мобільних 

станцій (МС) , більшість з яких дозволяє визначити місцезнаходження 
з високою точністю. Деякі технології потребують ускладнення конс-
трукції мобільних станцій та зміни програмного забезпечення в МС та 
системі базових станцій. Впровадження інших або нових технологій 
більше впливає на інфраструктуру мережі.  
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МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ ДО 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LTE 

На сьогоднішній день забезпечення мобільним зв’язок четвертого 
покоління (4G ) за технологією LTE (Long Term Evolution) є актуаль-
ним як в світі, так і в Україні. Це обумовлено використанням означе-
ної технології безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі 
як одного з альтернативних рішень проблеми «останньої милі» на ве-
ликих відстанях.  

Цей підхід дозволяє зменшити загальне навантаження на мережу 
шляхом широкосмугового доступу до неї. Надання такого доступу ви-
значається, наприклад: видом сигналів, що використовуються для пе-
редавання даних, способами маніпулювання та завадостійкого коду-
вання. Крім цього,використання технології LTE дозволяє : 

 
– зменшити вартість послуг, що надаються; 
– підвищити швидкість передавання даних у безпроводових ме-

режах; 
– надати абонентам великий спектр послуг; 
– підвищити гнучкість використання впроваджених систем; 
– підвищити доступність мобільного зв’язку для абонентів.  

Досить очевидний факт: розвиток інформаційної структури, по-
пулярність інтернету, кількість і якістю інтерактивних інтернет-
сервісів веде до зростання обсягу передачі даних по наростаючій. У 
зв'язку з цим підвищуються і вимоги до пропускної здатності мереж, 
до технології передачі даних для того, щоб відповідати сучасним  ви-
могам інформаційного співтовариства і бізнесу. Україна вже робить 
кроки в даному напрямку, запроваджуючи мережі третього покоління 
(3G). Але прогрес не стоїть на місці. 

Сьогодні швидкості передачі даних модно вимірювати мегабай-
тами і гігабайтами в секунду, колишні технології відходять в історію і 
на зміну їм приходять нові, які дозволяють зв'язати всі пристрої во-
єдино і керувати ними централізовано. Технологія LTE - яскравий то-
му приклад. Основне завдання, поставлене перед нею - забезпечення 
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високих швидкостей передачі даних і розширення спектру послуг в 
мережах мобільного зв'язку , з одночасним зниженням витрат опера-
тора на надання даних послуг зв'язку. 

Метою даної роботи було вивчення особливостей нової антенної 
технології eNodeB та її застосування в стандарті четвертого покоління 
стільникового зв'язку LTE. На початку було виокремлено та проаналі-
зовано аспекти моделювання безпроводового доступу до телекомуні-
каційної мережі. Зокрема, розглянуто призначення, можливості та 
особливості реалізації технології LTE. Це дозволило врахувати пло-
щинний поділ архітектури означеної технології. Був проведений ана-
ліз досягнень і розробок у сфері широкосмугового зв’язку. Враховані 
основні переваги при використанні перспективної технології LTE. В 
ньому розглядаються особливості архітектури мереж LTE, структура 
транспортних і логічних каналів. Також в даній роботі розглядається 
використання технології MIMO і проводиться розрахунок технологіч-
них характеристик радіоінтерфейсу стандарту LTE, з урахуванням 
особливостей застосування технології eNodeB.  

Наступна частина роботи була присвячена саме фізичному рівню 
безпроводового доступу у вищезгаданій технології. Зокрема передача 
даних низхідною та висхідною лініями та канальні процедури перет-
ворення сигналу, з детальним описом і схемами.Також проаналізовано 
площину користувача та управління архітектури безпроводового дос-
туп за технологіє LTE. Це дозволило встановити те, що за основу її 
реалізації взято стек протоколів, що реалізується на відповідних рів-
нях (підрівнях). 

В останній частині  роботи проаналізовано середовище для вико-
нання для виконання імітаційного моделювання фізичного рівня без-
проводового доступу – Simulink, додатком до пакету MATLAB. Опи-
сана побудова і призначення блоків розробленої схеми MIMO кана-
ла.Також приділяється увага алгоритму роботи схемы . Виконане без-
посереднє моделювання процесу передачі інформації на фізичному рі-
вні та дослідження завадодостійкості каналу зв'язку технологіїLTE 
при різних типах модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM . 

Проаналізувавши ситуацію  на ринку послуг, враховуючи темп 
сьогоднішнього прогресу у сфері мобільного зв'язку, можна розрахо-
вувати в недалекому майбутньому на побудову власної мережі 4G в 
Україні. 
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МЕТОДИКА НАЛАШТУВАННЯ МАРШРУТИЗАТОРІВ 
КОМПАНІЇ CISCO 

В останній час все більше застосовуються комп’ютерні ме-
режі. Дуже активно розвивається робота через мережу інтернет, що 
відкриває нові можливості застосування віддалених ресурсів і роботи 
незалежно від місцезнаходження працівника. 

Важливим аспектом при роботі в мережі є точна доставка ін-
формації без втрат і вибір найбільш оптимального маршруту для най-
більш швидкого доступу до загальних інформаційних ресурсів і да-
них. 

Для цього застосовується маршрутизація, яка буває двох ви-
дів: статична і динамічна. У першому випадку всі маршрути визначені 
заздалегідь, у другому маршрут вибирається в залежності від довжини 
маршруту і стану каналу передачі даних, тобто враховуються обста-
вини при яких передається інформація. Динамічна маршрутизація 
здійснюється за допомогою протоколів маршрутизації. Виходячи з 
написаного можна сказати, що дуже важливою частиною організації  
роботи мережі є налаштування протоколів маршрутизації на мереже-
вому обладнанні. 

Для своєї дипломної роботи я вибрав саме обладнання Cisco 
тому що цей виробник мережевого обладнання є найбільшим на ринку 
телекомунікаційних послуг. Продукція цієї компанії є більший набір 
функцій і можливостей відносно своїх прямих конкурентів. 

Метою дипломної роботи є розробка методики налашту-
вання протоколів маршрутизації на обладнанні компанії Cisco.  

Для досягнення мети було визначено основні характеристики 
комп’ютерних мереж, їх можливі топології, призначення. Також було 
розглянуто основні принципи IP-адресації, а також те як відбувається 
процес маршрутизації в IP мережі; класифікація, характеристики, ана-
ліз схем побудови маршрутизаторів та протоколів маршрутизації. 
Протоколи маршрутизації призначені для автоматизації процесу по-
будови маршрутних таблиць маршрутизаторів. 
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Основні параметри протоколів маршрутизації: оптимальність 
алгоритму, затрати ресурсів обладнання, стабільність роботи, збіж-
ність протоколу (процес узгодження між всіма маршрутизаторами по 
оптимальним маршрутам), гнучкість протоколу. Виходячи з показни-
ків цих параметрів і визначається який протокол буде застосовуватись 
для тої чи іншої мережі. Більшість алгоритмів маршрутизації може 
бути віднесено до однієї із двох категорій: дистанційно-векторні про-
токоли, або протоколи стану каналу. В дипломній роботі з дистанцій-
но-векторних протоколів розглянуто протокол RIP. Дистанційно-
векторні протоколи – визначає  напрям або вектор та відстань до пот-
рібного вузла мережі. Протоколи стану каналу при виборі маршруту 
орієнтуються на стан каналу передачі даних між вузлами, тобто такі 
параметри як пропускна спроможність, затримки в каналі передачі да-
них тощо. 

До вихідних даних щодо налаштування динамічної мережі 
можна віднести об’єм мережі, кількість користувачів і мережевого об-
ладнання. 

Етапи: визначення виду маршрутизації (статична, або дина-
мічна), вибір протоколу, визначення адресації в мережі, застосування 
налаштувань на мережевому обладнанні, перевірка таблиць маршру-
тизації і роботи маршрутизації в мережі. Далі проводився аналіз особ-
ливостей налаштування маршрутизаторів компанії Cisco, таких як ро-
бота в командному рядку, варіанти підключення обладнання між со-
бою, моделювання в програмі Packet Tracer. Далі на основі виконаної 
роботи складається методика налаштування протоколів маршрутиза-
ції, приводяться приклади налаштування таких протоколів: RIP, OSPF, 
EIGRP. 

Виконуючи задачі дипломної роботи було показано що пот-
рібно для налаштування динамічної маршрутизації на обладнанні 
компанії Cisco. Було проведено аналіз чинників, що впливають на ви-
бір протоколу маршрутизації. 

Були описані основні етапи налаштування маршрутизації. 
Також були наведені приклади налаштувань таких протоколів RIP, 
OSPF, EIGRP.  
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ОПТИМАЛЬНА КОРПОРАТИВНА WI-FI МЕРЕЖА 

АЕРОПОРТУ 
 
В даний час всі міжнародні аеропорти України та світу забезпе-

чують доступ пасажирів до мережі Інтернет через захищену корпора-
тивну мережу Wi-Fi. Також, через безпровідну мережу забезпечується 
доступ співробітників до ресурсів корпоративної мережі аеропорту з 
метою забезпечення технологічних процесів при обслуговуванні па-
сажирів та повітряних суден. 

В деяких аеропортах світу діагностична інформація про техніч-
ний стан повітряних суден передається до відповідних служб через 
Wi-Fi мережу під час стоянки літака на пероні, що дозволяє відслідко-
вувати стан систем в реальному часі та підвищує безпеку. 

Системи сортування багажу, пожежна та охоронна сигналізації, 
системи паркування повітряних суден, відеосистеми, кіоски саморе-
єстрації та багато інших систем використовують ресурси Wi-Fi мере-
жі. 

Отже, сучасна мережа Fi-Wi повинна забезпечувати цілодобовий 
безвідмовний доступ пасажирів та технологічних користувачів до не-
обхідних ресурсів  з необхідною пропускною спроможністю та висо-
ким рівнем безпеки. 

Будь-яка інформація, що циркулює в Wi-Fi мережі повинна бути 
недоступна для неавторизованих користувачів особливо в даний час 
коли рівень терористичної загрози у світі зростає.  

Wi-Fi - скорочення від англійського Wireless Fidelity, що означає 
стандарт бездротового (радіо) зв'язку, який об'єднує декілька протоко-
лів та має офіційне найменування IEEE 802.11 (від Institute of 
Electrical and Electronic Engineers - міжнародної організації, що займа-
ється розробкою стандартів у галузі електронних технологій). 

Метою роботи є розробка максимально надійної, стійкої та захи-
щеної Wi-Fi мережі з врахування подальшого розвитку аеропорту та 
сучасних технологій, що дозволить в мінімальний час та з мінімаль-
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ними витратами забезпечувати доступ нових систем до необхідних те-
хнологічних ресурсів та надавати необхідні сервіси.  

Основними завданнями при дослідженні Wi-Fi мережі є:  
- вибір топології мережі; 
- забезпечення оптимального покриття терміналу та перону; 
- правильне планування мережі та інтеграція в загальну корпо-

ративну комп’ютерну мережу аеропорту;  
- вибір обладнання та програмного забезпечення;  
- забезпечення надійності та захищеності мережі.  

Об’єктом дослідження в даній роботі являється: корпоративна 
мережа аеропорту на основі стандарту IEEE 802.11. 

Виконано дослідження місць встановлення безпровідних точок 
доступу безпосередньо в терміналі та на пероні аеродрому. Відпра-
цьовано оптимальну архітектуру мережі з належним рівнем безпеки. 

У якості опорної технології при побудови безпровідної мережі 
аеропорту було використано технологію 802.11n. 

На даний момент обрана технологія забезпечує підтримку бі-
льшої кількості мобільних пристроїв, що можуть бути використані пе-
рсоналом аеропорту, службовими терміналами, сенсорною мережею 
та безпосередньо персональними пристроями пасажирів.  

Для забезпечення оптимальної архітектури, мобільності, про-
пускної спроможності та безпеки було обрано сучасне обладнання від 
світового лідера в галузі телекомунікацій та інформаційної безпеки 
компанії Cisco.  

Результати роботи можуть бути використані для побудови Wi-
Fi мережі типового аеропорту з дотриманням необхідних стандартів 
розмежування доступу, пропускної спроможності, безпеки, маштабо-
ваності та з забезпеченням інтеграції з іншими мережами. 
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Р.С. Живіцький 
Національний авіаційний університет, м. Київ 

МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ IP-ТЕЛЕФОНІЇ  

З самого початку винайдення телефонного апарату, телефонний 
зв’язок відігравав важливу роль у спілкуванні на відстані та телекому-
нікаційній сфері в цілому. В наш час таке спілкування реалізується ба-
гатьма технологіями. Однією з найперспективнішою є IP-телефонія. 
IP-телефонія – це телефонний зв’язок, який реалізується по мережах 
передачі даних по протоколу IP (Internet Protocol). Такий зв’язок за-
безпечує нам традиційний для телефонії набір номера, двостороннє 
голосове спілкування, відео спілкування, створення голосових конфе-
ренцій. 
       Мережі IP-телефонії надають можливості для викликів чотирьох 
основних типів: 

1. «Від телефону до телефону».  
2. «Від комп’ютера до телефону».  
3. «Від комп’ютера до комп’ютера».  
4. «Web - телефон».  

      При здійсненні дзвінка голосовий сигнал з IP-телефону або спеціа-
льного шлюза перетворюється в стиснутий пакет даних. Потім відбу-
вається пересилка цих пакетів по каналам IP-мережі. При досягнені 
пакетами отримувача, ці пакети декодуються в голосові сигнали. 

Метою даного проекту є оптимізація мережі IP-телефонії за допо-
могою комплексу ASTERISK та апаратної комп’ютерної платформи 
Raspberry Pi (рис.1). ASTERISK – це платформа широкого налашту-
вання для IP-телефонії з відкритим вихідним кодом та зазвичай реалі-
зується на системах Linux. До складу програмного забезпечення 
ASTERISK входять такі додатки: голосова пошта, конференс-зв’язок, 
черги викликів, музика під час очікування, парковка викликів, а також 
можливе широке інтегрування інших додатків які не входять до скла-
ду ПЗ. ASTERISK підтримує наступні протоколи: SIP, IAX2, H.323, 
MGCP, Skinny/SCCP, Google Talk, Skype, Jabber(XMPP), передача фа-
ксів T.38.  
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 Найпростіша схема з наведеними функціональними можливостями 
зображена на рис.2. 

  
       Рис.1. – Raspberry Pi              Рис.2. – Функціональна схема      
 
 Головною з особливостей даної платформи є не великі системні 

вимоги. Вони залежать в першу чергу від функціональних можливос-
тей, які потрібні та від кількості абонентів які будуть підключені до 
сервера. Тому і було запропоновано використати комп’ютерну систе-
му Raspberry Pi, що має різні модифікації. 

Raspberry Pi – одноплатний комп'ютер, розроблений британським 
фондом Raspberry Pi Foundation. Його головне призначення – стиму-
лювати навчання базовим комп'ютерним наукам у школах. Даний 
комп’ютер відрізняється в залежності від року випуску та версії. Отже 
існують такі модифікації Raspberry Pi: А, А+, В, В+, 2В, Zero, 3B. 
Можливості комплексу IP-телефонії напряму залежать від модифікації 
Raspberry Pi. Тобто від цього залежить і кількість підключених абоне-
нтів, типи підключення, та технології, які при цьому використовува-
лися. 

Головною особливістю використання такого типу комп’ютера є 
співвідношення ціни до функціональності. Тобто кількість підключе-
них абонентів та приладів на одиницю вартості апаратної 
комп’ютерної платформи на базі комплексу ASTERISK перевищує в 
рази в порівнянні з іншими апаратними та програмними рішеннями.  

Отже, розроблений метод оптимізації має явні переваги в порів-
нянні з існуючими, а тому цей його можна використовувати в реаль-
них офісах і компаніях, однак потрібно не забувати що такий метод 
має свої недоліки та обмеження.      
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УДК 004.722.22 
Є.В. Камінський 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

УНІВЕРСАЛЬНА СТРУКТУРОВАНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА 
ПІДПРИЕМСТВА “УКРАЕРОРУХ” В М. БОРИСПІЛЬ  

На сьогоднішній день в світі існує понад 130 мільйонів 
комп'ютерів і більше 80 % з них об'єднані в різноманітні 
інформаційно-обчислювальні мережі, починаючи від малих локальних 
мереж в офісах до глобальних мереж типу Internet. 

Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережі 
обумовлена рядом важливих причин, таких як прискорення передачі 
інформаційних повідомлень , можливість швидкого обміну 
інформацією між користувачами, одержання і передача повідомлень 
(факсів, електронної пошти тощо), не відходячи від робочого місця, 
можливість миттєвого отримання будь-якої інформації з будь-якої 
точки земної кулі, а також обмін інформацією між комп'ютерами 
різних виробників, що працюють під управлінням різного 
програмного забезпечення. 

Серед існуючих концепцій обчислювальних комплексів 
вищеназваним вимогам найбільш повно відповідають локальні 
обчислювальні мережі , або ЛВС (LAN - Local Area Network). 

Поняття локальна обчислювальна мережа відноситься до 
географічно обмеженим (територіально або виробничо) апаратно-
програмним реалізаціям, у яких кілька комп'ютерних систем 
поєднуються один з одним за допомогою відповідних засобів 
комунікацій. Завдяки такому з'єднанню користувач може взаємодіяти 
з іншими робочими станціями, залученими до цієї ЛОМ. 

З урахуванням сказаного, слід зробити висновок про 
необхідність розробки так званої структурованої кабельної системи 
(СКС), що створюється за модульним принципом і містить всі 
необхідні компоненти для будь-якого мережевого рішення. 

Необхідно додати, що сучасна виробнича будівля стає все 
більш «інтелектуальною». Крім трьох основних інженерних систем 
(енергопостачання, водопостачання, вентиляції) воно вимагає 
створення четвертої необхідної системи - кабельної. 

Дійсно, сьогодні в будівлі вимагають прокладки кабелю 
наступні системи: 
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• телефонна (міська та місцева), 
• комп'ютерна (ЛОМ), 
• телебачення (міського та офісного), 
• пожежної сигналізації та пожежогасіння, 
• охоронної сигналізації та спостереження, 
• моніторингу кліматичних умов і управління ними, 
• контролю доступу персоналу. 

Структурний підхід, який використовується зараз більшістю 
системних інтеграторів, полягає у створенні інфраструктури 
интелектуального будівлі на базі структурованих кабельних мереж 
(СКС). 

При цьому спочатку проектується і будується СКС - будинок, 
а потім на структуровану кабельну систему замикаються необхідні 
замовнику функціональні системи. 

Більш раціональним є функціональний підхід. Існує список 
потреб чи побажань замовника і основним завданням розробника у 
цьому випадку є інтеграція цих систем в єдиний «організм» 
відповідно до заданої замовником моделлю.  

Таким чином, структурована кабельна система – це нагальна 
потреба сьогодення. 

Згідно технічного завдання необхідно виконати побудову СКС 
та для підприємсва УКРАЕРОРУХ та розрахувати параметри її 
побудови. 

 
                           Список літератури      
1. http://mydirectx.ru/seti/smeshannye_vidy_topologij.htm  
2. http://www.cisco.com. 
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РОЗРАХУНОК МАГIСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ 
IНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА 

Магістральні мережі зв'язку є фундаментом, на якому будується 
надання телекомунікаційних послуг для споживачів, вони  використо-
вуються для оперативної передачі інформації в масштабах країни (ре-
гіону), надійного і високошвидкісного з'єднання географічно розподі-
лених центрів обробки даних, розширення різних інформаційних по-
токів, забезпечення надійних високошвидкісних з'єднань. 

Сучасна магістральна мережа повинна мати високу швидкість пе-
редачі даних, щоб задовольняти потребу в передачі великої кількості 
інформації. Масштабованість – ще одна з вимог до таких мереж, пот-
рібно використовувати такі технології, які дозволяють розширювати 
смугу пропускання та об’єми сервісів без зміни фізичної структури 
мережі. На основі магістральних мереж можливо надавати різні види 
послуг користувачам та передавати різноманітні види трафіку. Сучас-
ні транспортні мережі мають високі показники надійності та мініма-
льний час відновлення після збоїв. Стандартом доступності надаваних 
послуг є надійність порядку 99.99%. Вони повинні бути готовими до 
впровадження не тільки існуючих, а й перспективних послуг, що ще 
розробляються, яким потрібно надавати високошвидкісний транспорт. 

На сучасному етапі набирає стрімкого розвитку технологія ущільнення 
по довжині хвилі, яка дозволяє по одному оптичному волокну передавати ве-
лику кількість незалежних окремих каналів зв’язку, організувати передачу ін-
формації на швидкостях до 25 Тб / с по одному ОВ. 

 
Рис 1 Структурна схема каналу, де AB – підсилювач (Amplifier Booster), 

F – R / B фільтр (Filter), PA – передпідсилювач (Pre-Amplifier) 
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Загасання від підсилювача до передпідсилювача  за формулою 
(1): 

А2= Lзаг ∙ αр + n2 ∙ α2 + n1 ∙ α1 + α ф ∙ 2  , (1) 
αр – робочі загасання сигналу на довжині хвилі 1550 нм, αр=0,22 

дБ/км; 
n1 – число роз’ємних з’єднань на ділянці, n1=6; 
n2  – кількість нероз’ємних з’єднань на ділянці, n2 = 25; 
α2 – загасання нероз’ємного з’єднання; α2=0,05 дБ; 
α ф – загасання на оптичному фільтрі, α ф = 1.5 дБ; 
А2 = 150 ∙ 0.22 + 25 ∙ 0.05 + 6 ∙ 0.3 + 1.5 ∙ 2 = 33 + 1.25 + 1.8 + 3 = 

39.05 дБ 
Розрахування потужності сигналу на вході передпідсилювача за 

формулою (2): 
Pin2 = Pout1 – А2, (2) 
Pout1 – потужність сигналу на виході с підсилювача, Pout1 = 17 

дБм; 
Pin2 = 17 – 39.05 = - 22.05 дБм 
У якості передпідсилювача оберемо A-GEAR PA4325/F10 з кое-

фіцієнтом підсилення рівним 25 дБ та низьким коефіцієнтом шуму. 
Чутливість приймача дозволяє детектувати сигнал потужністю, як мі-
німум, від -30 дБм, що в порівнянні з отриманим вище результатом 
дає ще від 7 дБ на енергетичний системний запас в ВОСП, використо-
вуваний для компенсації втрати потужності сигналу, пов'язаної з про-
веденням ремонтних та додаткових робіт на кабелі, погіршенням па-
раметрів оптичного волокна та апаратури прийому-передачі, а також 
інших відхилень параметрів ділянки в процесі експлуатації. На виході 
матимемо потужність сигналу збільшену на КП (25 дБ), що дорівнює 
за :  Pout2 = Pin2  + КП, (3.6); 

КП – коефіцієнт підсилення передпідсилювача, КП = 25 дБ; 
Pout2 = -22 + 25 = 3 дБм. 
В даній  роботі проведено розрахунки магістрального DWDM ка-

налу, що дозволяє організувати 8 дуплексних каналів зв’язку, викори-
стовуючи в якості передавальних пристроїв – трансивери, що, в свою 
чергу, дозволяє використовувати в якості каналостворюючого облад-
нання – обладнання Ethernet. Такий підхід дає можливості зручного 
розвитку та розширенню високошвидкісних магістральних каналів Ін-
тернет провайдерів. 
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Національний авіаційний університет, м. Київ 

ЦИФРОВІ РАДІОСТАЦІОНАРНІ  СИСТЕМИ ОБМІНУ 
ДАНИМИ ПОВІТРЯНОГО  СУДНА 

З НАЗЕМНИМИ СТАНЦІЯМИ 

У дипломній роботі досліджуються цифрові радіостаціонарні си-
стеми обміну даними повітряного судна з наземними станціями. Були 
розглянуті режими ACARS, VDL-2, VDL-3,VDL-4. Приведені недолі-
ки існуючих систем. 

В роботі розглядається структура авіаційного елект-
розв’язку(рухливого та фіксованого); роль зв’язку в системах управ-
ління повітряним рухом; принцип побудови авіаційних радіостанцій. 

Пропонується використання цифрової системи автоматизованого 
обміну даними між повітряним судном та Землею. Обирається спосіб 
модуляції, розглядається спосіб захисту каналу зв’язку. Наводяться 
переваги використання цифрової системи автоматизованого обміну 
даними. 

 В результаті досліджень розробок  під час виконання дипломної 
роботи показана ефективність застосування цифрових систем автома-
тизованого обміну даними між повітряним судном та наземною стан-
цією. 

 

 
 

Рис. 1.  Найпростіша система радіозв’язку 
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Рис. 2. Схема наземного комплексу системи 

автоматизованого обміну даними між ПС и Землею 
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УДК 004.042(043.2)  
В. Ю. Кириченко  

Національний авіаційний університет, м. Київ 

IP-МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВА 

В даний час IP-телефонія є одним з найбільш потужних і еко-
номічних засобів зв'язку. Одним з основних переваг IP-телефонії є 
дешевий міжміський зв'язок. Це актуально для приватних осіб, які ча-
сто спілкуються в сімейних чи ділових справах. Так само дешевизну 
далеких дзвінків оцінили керівники підприємств, чиїм співробітникам 
доводиться вести ділові переговори з клієнтами та партнерами по всь-
ому світу. Цей вид зв'язку є актуальним і для організації, перед якою 
стоїть завдання об'єднання декількох філій з різних міст в одну теле-
фонну мережу. 

У кожному з цих випадків перехід на IP-телефонію є розумним 
рішенням, оскільки дозволяє в подальшому значно знизити витрати на 
зв'язок, підвищити її якість, а так само дає велику кількість додатко-
вих послуг. Можливе налаштування голосового вітання, інтелектуаль-
ної маршрутизації дзвінка, і запис розмови. 

IP-телефонія - це технологія, яка зв'язує два абсолютно різних 
світи - світ телефонії і світ інтернету. До недавнього часу мережі з ко-
мутацією каналів (телефонні мережі) і мережі з комутацією пакетів 
(IP-мережі) існували практично незалежно один від одного і викори-
стовувалися для різних цілей. Телефонні мережі використовувалися 
тільки для передачі голосової інформації, а IP-мережі - для передачі 
даних. Технологія IP-телефонії об'єднує ці мережі за допомогою при-
строю, званого шлюз або gateway. Шлюз являє собою пристрій, в який 
з одного боку включають телефонні лінії, а з іншого боку - IP-мережу 
(наприклад, Інтернет). 

Основною перевагою IP-телефонії є нижча вартість міжмісь-
ких і міжнародних переговорів у порівнянні з традиційною телефоні-
єю за рахунок цифрування і наступної компресії (стиснення) голосо-
вого потоку, що дозволяє знизити собівартість послуги. 

Друге — нижча вартість кінцевого устаткування. На шляху 
проходження пакетів інформації про голосовий сигнал не використо-
вується дороге устаткування, що стало вже традиційним для міжнаро-
дної та міжміської телефонії. У цій високоякісній технології викорис-
товуються відносно недорогі комутатори-маршрутизатори. 
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            3Com NBX 100 Communications System - ідеальний засіб для 
реалізації повного спектру телефонних послуг бізнес-класу в ор-
ганізаціях, що мають офіси малого розміру, віддалені офіси та 
співробітників, що працюють на дому. В віддаленому офісі можна 
встановити бізнес-телефони NBX 100, підключивши їх до маршрути-
затора 3Com і з'єднуватися з системою NBX 100 центрального офісу 
через канал WAN. Така конфігурація забезпечує співробітникам від-
даленого офісу повноцінний доступ до мережі передачі даних, теле-
фонним службам і системам обміну повідомленнями центрального 
офісу. Працюючі на дому співробітники можуть підключатися до цен-
трального офісу по каналу віртуальної мережі (VPN), отримуючи до-
ступ до телефонних послуг і голосової пошти в реальному часі. 

Система 3Com NBX 100 Communications System дозволяє ор-
ганізаціям, що мають додаткові офіси, користуватися недорогими ви-
сокоякісними послугами Voice-over-IP, використовуючи додаток-
шлюз 3Com NBX ConneXtions H.323. Це дозволяє відмовитися від до-
рогих з'єднувальних ліній між офісами і перенести телефонні з'єднан-
ня в межах компанії в магістральну мережу передачі даних, отримав-
ши тим самим додаткову віддачу від коштів, вкладених у створення 
розподіленої мережі передачі даних. Завдяки системі NBX 100 ком-
панія може перейти у всіх офісах на одну стандартну платформу 
бізнес-телефонії незалежно від технології, яка використовується в ка-
налах WAN. Система NBX 100 також підтримує протокол IGMP (IP 
multicasting), що дозволяє забезпечити голосовий зв'язок високої 
якості при підключенні домашніх офісів або філій через завантажену 
локальну або територіально-розподілену мережу. 
            IP-мережа стала загальною і основною мережею. Одним з клю-
чових чинників її розвитку є швидке вдосконалення стандартів і тех-
нологій.Реальна цінність нової технології для бізнесу полягає не тіль-
ки в зниженні витрат на оплату міжміських та міжнародних телефон-
них розмов, але і в зменшенні витрат на мережеве адміністрування 
при одночасному підвищенні ефективності та продуктивності праці. 
IP-телефонія заклала фундамент мультимедійних комунікацій, вклю-
чаючи відеоконференції між настільними ПК, підвищують продук-
тивність спільної праці людей в робочих групах. 
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МЕТОДИ ПОБУДОВИ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНОЇ 
СИСТЕМИ IP-ТЕЛЕФОНІЇ 

В наш час суспільство активно використовує новітні технології. 
Змінюються принципи і способи спілкування. З появою та стрімким 
поширенням мобільних пристроїв, планшетів взаємодія між людьми 
активно переходить на рівень інтернет – додатків.  

Одним із основних видів взаємодії являється телефонія. Ще до 
недавнього часу основними технологіями для передачі мови були тра-
диційна телефонія та безпровідний мобільний зв'язок. В свою чергу 
вони мають достатньо переваг та недоліків. Але останнім часом все 
більше і більше починає розвиватись галузь IP – телефонії. Загалом це 
зумовлено, якістю наданих каналів передачі даних, що дозволяють пе-
редавати пакети даних з мінімальними затримками підвищуючи якість 
зв’язку. Також дешевизна технологій на яких будуються VoIP систе-
ми. HD Кодеки з покращеними голосовими характеристиками та пока-
зниками.  

Технологія VoIP представляє новий підхід до організації теле-
фонних мереж та телефонії в цілому. 

VoIP  - це технологія, що дозволяє передавати медіа трафік (го-
лос, відео) в мережі з комутацією пакетів.  Сигнал оцифровується та 
зжимається кодеком, таким чином можна позбавитися надлишковості.  

Поява технології  передачі голосу, за допомогою протоколу IP ві-
дкриває дуже великі можливості та у порівнянні з традиційною теле-
фонією має переваги. 

Система IP – телефонії частіше за все в якості транспортної ме-
режі використовує мережу з комутацією пакетів. Тобто щоб розверну-
ти сервіс IP – телефонії потрібно мати лише підключення до інтерне-
ту, власну корпоративну мережу.Відносна дешевизна обладнання та 
програмного забезпечення. Простота інтеграції тісно виходить  з того 
що технології, на яких працює VoIP достатньо прості в впровадженні 
та експлуатації, а обладнання що підтримує дані технології досить 
дешеве. 
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Корпоративна мережа IP – телефонії з легкістю може масштабу-
ватися до розмірів колл центру або мережі оператора. Цьому сприяє 
можливість кластеризації, швидкість розвертання серверних систем з 
програмним забезпеченням IP PBX Однією із ключових переваг IP – 
телефонії в порівнянні з традиційними системами телефонії є забезпе-
чення повної мобільності абонента, тому що для користування послу-
гами VoIP потрібно лише підключення до мережі Internet. 

Значні переваги з появою інтернет – телефонії для себе відкрили 
компанії. Простота та дешевизна дозволили бізнесу мати можливість 
самостійно побудувати власну корпоративну (територіально розподі-
лену) мережу телефонного зв’язку та відчути такі переваги, як: 

•Безкоштовна корпоративна телефонія  
•Простота організації конференц-зв’язку 
•Багатоканальність і повна доступність номеру 
•Необмежена інтеграція  функцій голосової пошти, парку-

вання/переводу викликів без придбання дорогого обладнання 
•Міжміський та міжнародний роумінг став дешевою і доступною 

послугою, оскільки для зв’язку потрібна мережа Internet. 
У даній роботі розглянуто проблеми IP телефонії в захищеному 

режимі, побудова мереж на основі протоколів Н.323, SIP та MGCP; 
сценарії систем «комп'ютер-комп'ютер», «комп’ютер-телефон», «те-
лефон-телефон». Проаналізовано види загроз IP телефонії, такі як ре-
єстрацію чужого терміналу, дозволяють робити дзвінки за чужий ра-
хунок, підміну абонента, внесення змін в голосовий або сигнальний 
трафік, зниження якості голосового трафіку, перенаправлення голосо-
вого або сигнального трафіку, перехоплення голосового або сигналь-
ного трафіку, підробка голосових повідомлень, завершення сеансу 
зв'язку, відмова в обслуговуванні і віддалений несанкціонований дос-
туп до компонентів інфраструктури IP-телефонії. Ці проблеми я про-
поную вирішувати за допомогою: криптографії, захищеності каналу, 
технології ААА.  

У даній роботі на основі технології ААА порівняно протоколи ау-
тентифікації TACACS + і RADIUS. Після дослідження протокола ау-
тентифікації, однією з основних складових захищеності, зроблено ви-
сновок, що в адміністративних мережах для захисту інформації краще 
використовувати протокол TACACS +, враховуючи особливості кож-
ної мережі. Для мережі більшого масштабу краще використовувати 
протокол RADIUS. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ COMP В NGN 

Під СОРМ в телефонних мережах загального користування (ТМЗК) 
розуміється юридично санкціонований доступ правоохоронних ор-
ганізацій до приватних телефонних переговорів. Цим уповноважени-
ми організаціями, що має назву в міжнародних стандартах LEA (Law 
Enforcement Agency), належать так звані пункти управління ПУ (в 
російській термінології) або, відповідно до міжнародної (європейсь-
кої) термінології, - LEMF (LawEnforcement Monitoring Facility), - засо-
би моніторингу, що належать до правоохоронного органу. Основна 
увага в ній приділена технічним вимогам, які пред'являє СОРМ до 
вузлів комутації. Ці вимоги зводяться до необхідності організувати 
канал для прослуховування в ПУ контрольованого розмовного тракту, 
канал передачі спеціальних команд управління від ПУ до станції і 
відповідати на них від станції, а також канал передачі повідомлень 
про фази контрольованих сполук від станції до ПУ. Через ці канали 
передачі даних оператор ПУ має можливість взаємодіяти з програм-
ним забезпеченням АТС за допомогою команд, а станція - транслюва-
ти до ПУ різні повідомлення, в тому числі і аварійні повідомлення про 
ті події, які можуть впливати на роботу СОРМ. 
      Реалізація системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ) (в єв-
ропейських специфікаціях іменованої LEMF - правоохоронних органів 
моніторингу Facility) в мережі NGN має принципові відмінності від 
традиційних телефонних мережах з комутацією каналів.  

Медіатрафік проходить,безпосередньо між шлюзами доступу, 
мультисервісними абонентськими концентраторами МАС і / або 
транспортними шлюзами. Сигналізація управління обслуговуванням 
виклику проходить через гнучкі комутатори Softswitch, а в більш про-
стих випадках - через проксі-сервери SIP або привратники Н.323, але 
майже завжди не тим шляхом, що медіатрафік. 

Новий елемент NGN - прикордонний контролер сесій SBC (Session 
Border Controller), де природним чином сходяться маршрут 
медіатрафіка і сигналізації, дозволяє вирішити цю задачу в окремих 
випадках.  
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Медіатор пов'язаний з пристроями управління NGN (як правило, з 
Softswitch), з медіашлюзи, з абонентським доступом, а також з марш-
рутизаторами мережі IP, і виконує роль як конвертера сигналізації 
XSM, так і медіашлюзи для доставки інформації користувача до ПУ 
СОРМ. 

Від ПУ СОРМ до медіатора надходить описана вище стандартна 
команда поставити на контроль певного деяким ідентифікатором або-
нента. Медіатор забезпечує установку критичної точки для цього або-
нента в пристрої управління. Після установки критичної точки 
Softswitch передає інформацію про цю подію через інтерфейс до 
медіатора, а далі ця інформація надходить до ПУ СОРМ. Якщо необ-
хідно провести зняття інформації абонента, то за відповідною коман-
дою від ПУ СОРМ медіатор налаштовує через інтерфейс обладнання 
доступу або обладнання транспортного рівня на копіювання в реаль-
ному часі абонентського потоку даних і передачу його до медіатора. 
Звідти ця інформація передається вже в прийнятній формі до ПУ 
СОРМ. 

Посередник СОРМ, названий Mediation Device (MD), - пристрій, 
взаємодіє з іншими мережевими пристроями з метою контролю дій 
користувача в мережі і знімання інформації користувача, яке конвер-
тує перехоплений трафік в необхідний LEA формат. Якщо кілька LEA 
контролюють одного і того ж користувача, MD повинен створювати і 
відправляти копії перехопленої інформації до кожного LEA. Діючі па-
ралельно правоохоронні органи не мають при цьому інформації один 
про одного. 

Вибір протоколу SNMP для управління перехопленням інформації 
між Посередником СОРМ мережі NGN і вузлом, що обробляють потік 
даних контрольованого користувача, представляється дуже зручним з 
точки зору реалізації інтерфейсу як на стороні MD, так і на стороні 
обладнання, що переносить призначені для користувача дані. Цим до-
сягається певний рівень стандартизації інтерфейсу і в той же час його 
гнучкість по відношенню до різнотипних обладнанню численних ком-
паній-розробників за рахунок застосування індивідуальних для кож-
ного обладнання MIB. Беручи до уваги різноманітність послуг NGN і 
вузлів, що їх забезпечують, такий підхід може виявитися єдиним тех-
нічно прийнятним. 
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СЕРВЕРНІ ПЛАТФОРМИ ЛОКАЛЬНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

Серверні платформи з кожним роком розвиваються, також з ними 
і забезпечення іде вперед. В моєму випадку потрібно налаштувати ме-
режу на підприємстві таким чином щоб, працівники були прив’язані 
до одного IP адреса, а клієнти котрі будуть під’єднуватись до нашої 
мережі отримували динамічну адресу в чому нам допоможе DHCP, 
який кожні 3 дні буде оновлювати IP адреса, також потрібно досліди-
ти що трапиться якщо ми відключимо DHCP або AD, від сервера, дос-
лідити інтернет трафік при різних навантаження. 

Це потрібно для зберігання часу насамперед, але за допомогою 
DHCP ми зможемо також блокувати небажаних гостей нашої мережі 
,та відстежувати нових юзерів. 

Для повного досконалого функціонування компанії насамперед я 
дослідив, котра з серверних платформ мені піді йде, та зупинився на 
Windows Server 2012 R2. Я обрав саме цю версію тому що, насамперед 
у Windows Server 2012 R2 можна збільшувати і зменшувати розмір ві-
ртуальних жорстких дисків, не зупиняючи ВМ, Технологія RSS, за 
умови, що вона підтримується мережним адаптером хоста, дозволяє 
обробляти вхідний мережевий трафік хоста декількома ядрами досту-
пних фізичних процесорів, вбудована в Windows Server 2012 техноло-
гія NIC Teaming дозволяє агрегувати кілька мережевих адаптерів в 
групу, забезпечуючи відмово стійкість і балансування мережевого 
трафіку ,при створенні пулів Storage Spaces в Windows Server 2012 R2 
можна об'єднувати в окремі рівні диски SSD і HDD, для підвищення 
продуктивності ОС автоматично розміщує на SSD-рівні найбільш за-
требувані дані, плюс адміністратор може явно вказати, які конкретно 
файли необхідно розташувати на цьому рівні, завдяки новим функціям 
в WMI і ETW з'являється можливість віддаленого моніторингу мере-
жевого трафіку в режимі online, або збору інформації для подальшого 
offline-аналізу. У Windows Server 2012 для кожного порту Hyper-V 

59



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

7 – 9 ЧЕРВНЯ 2016 Р., НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. КИЇВ 

 

Extensible Switch можна задати ACL, тим самим дозволивши або забо-
ронивши трафік на конкретний MAC-адресу або IP-адреса, в одну або 
в обидві сторони. 

У Windows Server 2012 R2 в налаштуваннях ACL з'явилася можли-
вість додатково вказати протокол, порт, а також задати ознака stateful 
для, наприклад, розширеного аналізу трафіку. 

З ОС розібрались, але компанія дуже велика і потребує доскона-
лої ІКМ.Я вирішив що мені допоможе в цьому AD, DHCP, DHS серві-
си. 

AD забезпечить мені повний контроль всіх працівників та повно-
го технічного парку, збереже багато часу, що дуже важливо на підпри-
ємстві. Але трапляється ще одна проблема, в компанії дуже багато ві-
двідувачів котрим потрібен доступ до Ethernet, я прийшов до вирі-
шення таким чином, встановивши Mikrotik, я для працівників створим 
доступ до мережі без границ, а відвідувачам встановив обмеження в 
1мб\с. 

А от що стосується дротового підключення то в  цьому велику 
роль зіграло DHCP, для відвідувачів я встановив диманічну адресу 
10.38.5.50-10.38.5.99,і в такому інтервалі, відтепер ,мені не потрібно 
задавати адресу кожному, DHCP це робитиме за мене. Резервацію IP 
адрес зробив за допомогою AD. 

Отже, я змінив серверну платформу компанії з WS 2003 на WS 
2012R2, додавши при цьому оперативної пам’яті в сервер, підняв 
SQL-serv,AD,DHSP,DHS, до цього перетворення компанія функціону-
вала погано та були значні проблеми та затримки в роботі. 

Але відтепер щоб створити нового користувача, додати в домен 
комп’ютер, або відстежити хто не на робочому місці потрібно мінімум 
часу. Проблеми з доступом до Ethernet також тепер відсутні, клієнти 
та працівники відтепер розділені ,вони не залежать друг від друга, як-
що відвалиться наприклад мережа працівників ,то клієнти цієї про-
блеми не помітять, що є досить важливим. 

За допомогою нових та старих технологій я можу керувати IT ме-
режею без проблем, за мене відтепер всю роботу будуть виконувати 
наші сервіси. А я зможу зайнятись системою моніторинга Zabbix, та 
OTRS5 системою обробки заявок. Як ми бачимо за допомогою еконо-
мії часу ми можемо покращувати свої якості та працювати на благо 
якоїсь компанії. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРМЕТРІВ ТОЧОК ДОСТУПУ НА 
РАДІУС ДІЇ МЕРЕЖІ WI-FI 

Бездротові мережі зазнають все більшого розповсюдження, і ви-
користовуються вже майже у всіх сферах життя. Тому для підвищення 
ефективності надання якісних послуг необхідно замислюватись про 
забезпечення сучасної бездротової мережі, один із найбільш популяр-
них стандартів є стандарт 802.11 Wi-Fi. Важливо зазначити що мережа 
забезпечує також передачу даних сенсорної мережі, що у сукупності 
розкриває майже весь спектр послуг. 

Якісна побудова мережі складається з декількох основних пунк-
тів, а саме планування мережі, перевірка правильності встановлення, 
усунення помилок та оптимізація. При плануванні важливо провести 
попереднє вивчення плану приміщень, визначити необхідну пропуск-
ну здатність, обрати розподіл частотних каналів, та провести розраху-
нок зони покриття точок доступу (попереднє). При встановленні ме-
режі варто розглянути існуючі комунікаційні структури, та можливо, 
попередні рішення бездротових мереж, а також провести активне ви-
мірювання реальних даних швидкостей передачі та зон покриття. 

У роботі розглянуто існуючі програмні комплекси для проведен-
ня попереднього планування бездротових мереж, що дозволяють 
отримати дані про зону покриття, швидкості передачі, інтерференцій-
ний стан мережі та інше, на реальному плані приміщень. Попереднє 
планування дозволяє гнучко змінювати параметри мережі без необ-
хідності встановлення устаткування на об’єкті. У результаті можливо 
адаптувати мережу для використання конкретного типу обладнання, 
або переконатись у необхідності зміни такого вибору. У програмному 
середовищі TamoSoft TamoGraph створена мапа-план Терміналу А ае-
ропорту Жуляни м.Київ, та побудовані зони покриття бездротової ме-
режі з урахуванням  перешкод споруди. Для побудови мережі було 
обрано 5 точок доступу , що забезпечуватимуть покриття усієї площі 
будівлі у обох частотних діапазонах, також така кількість забезпечує 
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використання частотного рознесення по каналах з малою ймовірністю 
взаємних впливів. У якості точок доступу було обрано Ubiquti UniFi 
AP AC з потужністю передавача 500 мВт (27дБм), що має сертифіка-
цію на використання такої потужності передавача для забезпечення 
кращої зони покриття. Також така потужність дозволяє використову-
вати точки доступу лише на першому поверсі, з достатнім рівнем сиг-
налів на другому поверсі. 

Одним з важливих параметрів мережі є надійність, для висвітлен-
ня цього питання розглянуто залежність ймовірності виникнення біто-
вої помилки від рівня сигнал/шум і як наслідок від середньої відстані 
передачі. Зображено порівняння теоретичних даних та даних моделю-
вання у середовищі моделювання TamoSoft TamoGraph. Проведена 
робота оптимізації мережі за заданими рівнями ймовірності виник-
нення бітової помилки . Для оптимізації  мережі було обрано два рівня 
помилок що є пороговими, а саме 10-3, що є прийнятним для голосово-
го зв’язку,та 10-6 для більш чутливих до затримок даних, для досяг-
нення заданої ймовірності обирався тип модуляції що забезпечував 
необхідну ймовірність помилки, після переходу порогового рівня ви-
користовувався більш завадостійкий метод модуляції. Зменшення 
ймовірності бітової помилки вдвічі - призвела до зменшення зони по-
криття на 80% . 

Розроблена мережа доступу стандарту Wi-Fi 802.11ac/n дозволяє 
використовувати в повній мірі доступні частотні канали, що дає засто-
сувати технологію роумінгу, шляхом централізованого переключення 
абонента на іншу точку доступу, та може слугувати ретранслятором 
для сенсорної мережі. Мережа має повну зону покриття об’єкту , про-
те на другому поверсі наявні зони із слабким сигналом у діапазоні 5 
ГГц, що зумовлено високим загасанням сигналу при проходженні 
крізь стелю. Для вирішення цієї проблеми можливо використовувати 
додаткові точки доступу на другому поверсі, або зменшити ширину 
каналу у діапазоні 5 ГГц, що збільшить рівень сигналу на 3 дБм. Зага-
лом попереднє планування мережі зображує багато параметрів мережі, 
проте отримані дані носять лише показовий характер і не можуть пов-
ністю відображати характеристику реальної мережі з урахуванням ви-
падкових завадових факторів, та невідповідності реальних виробни-
чих матеріалів від теоретичних. 
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СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
У наш час охоронне відеоспостереження є найпопулярнішим 

технічним засобом безпеки у світі. Організація відеоспостереження 
значно зменшує шанси несанкціонованого проникнення на об'єкт. Си-
стема відеоспостереження має структуру, до якої входять відеокаме-
ри, пристрій запису (відеореєстратор) і відтворення (монітор). Зав-
дання камери - зняти навколишню територію і передати відеозобра-
ження на пристрій запису, яке, в свою чергу, записує відбувається і 
виводить відео з камер безпосередньо на монітор. 

Побудова систем відеоспостереження залежить від об’єкту, де 
буде встановлюватися відеоспостереження. Також враховується бюд-
жет, який виділяється на обладнання та установку системи. 

Що б правильно провести побудову системи відеоспостереження 
необхідна допомога кваліфікованих фахівців, які допоможуть пра-
вильно визначити необхідне обладнання і спосіб установки. Побуду-
вати відеоспостереженняможна на аналоговому обладнанні і на IP си-
стемі. 

Побудова систем відеоспостереження на аналоговому обладнанні 
для невеликих об'єктів з невеликою кількістю камер нескладна. У та-
ких випадках можна використовувати готові рішення для відеоспосте-
реження з уже обтиснутими подвійними кабелями довжиною 18-20 
метрів.Це спрощує установку в рази і таку систему можна самому 
встановити без професійної допомоги. Якщо об'єкт для установки 
більше і потрібна більша кількість камер тоді побудова системи 
відеоспостереження вже робиться професіоналами в цій області. 
Необхідно підібрати камери, які будуть виконувати поставлене для 
кожної камери завдання. Необхідно розрахувати відстань від кожної 
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камери до записуючого пристрою. Потрібно знайти оптимальний 
спосіб прокладки кабелю від записуючого пристрою до камер. Пра-
вильно розподілити і встановити систему живлення для відеоспосте-
реження і Також прокладку кабелю живлення. 

Камери спостереження підключаються до відеореєстратора, в 
якому встановлений жорсткий диск з достатньою кількістю пам'яті 
для запису. Налаштування системи відбувається через відеореєстра-
тор. Режим роботи системи і кожної камери окремо регулюються че-
рез відеореєстратор. 

Є 3 основних режиму запису всієї системи або камер окремо: 
· Постійний запис - це запис камери або камер, починаючи з 

включення системи до її виключення. 
· Запис за розкладом - це запис, який здійснюється тільки в зазна-

чений час, що налаштований в відеореєстраторові. 
· Запис по руху - включається запис тільки тоді, коли на зобра-

женні камери змінилася якась деталь, тобто відбувся рух. 
За цим режимам можна налаштувати як кожну камеру окремо так 

і всю систему. Побудова систем відеоспостереження на цифро-
вих IP камерах може трохи відрізнятися від аналогових. Як-
що потрібна невелика кількість камер на невеликий об'єкт, тоді каме-
ри можуть і не підключаться до додаткового записуючого пристрою, а 
може вестися запис на карту пам'яті, яка вставляється в IP камеру. Та-
кож при побудові систем відеоспостереження на великих об'єктах, 
може використовуватися кабель "вита пара" як для передачі відеосиг-
налу, так і для живлення камер. Побудова систем відеоспостережен-
ня за допомогою IP відеообладнання приблизно наступна. Камери 
підключаються до сервера за допомогою кабелю і мережевого комута-
тора. 
За допомогою програмного забезпечення йде управління всією систе-
мою. Також через спеціальні мережеві комутатори можливо 
здійснювати живлення камер. Метою даної роботи є аналіз існуючої 
системи відеоспостереження Національного авіаційного університету, 
пошуки шляхів покращення існуючої та впровадження нового облад-
нання з метою створення системи, яка повністю відповідає потребам 
університету. 
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СТІЛЬНИКОВА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТНИХ ДАНИХ  

У дипломній роботі досліджуються різні системи цифрового ра-
діозв’язку з рухомим абонентом. Були розглянуті супутникові систе-
ми, транкінгові системи та стільникові системи. Приведена класифі-
кація та структурні схеми систем. 

Глобальна система мобільного зв’язку – міжнародний стандарт 
для мобільного цифрового стільникового зв’язку з розділенням каналу 
за принципом TDMA та високим рівнем безпеки за рахунок шифру-
вання з відкритим ключем. Стандарт був розроблений під патронатом 
Європейського інституту стандартизації електрозв’язку (ETSI) напри-
кінці 1980-х років. Більшість мереж GSM працюють у діапазоні 900 
МГц або 1800 МГц. Деякі країни Америки використовують діапазони 
850 МГц та 1900 МГц, оскільки стандартні діапазони 900 та 1800 МГц 
зайняті іншими системами. Послуги, що можуть надаватися мережами 
GSM: 

• передача голосової інформації; 
• послуга передачі даних (синхронний та асинхронний об-

мін даними, в тому числі пакетна передача даних – 
• GPRS); 
• передача коротких повідомлень (SMS); 
• передача мультимедійних повідомлень (MMS); 
• передача текстових інформаційних повідомлень (Cell 

Broadcast); 
• передача факсів. 

Стрімкий розвиток мережі мобільного зв’язку спостерігається в 
усьому світі. Активне використання такого виду зв’язку робить актуа-
льною задачу ефективного використання радіочастотного спектру, 
який дозволяє оптимально планувати мережі радіозв’язку. Слід від-
значити, що на протязі всього життєвого циклу мобільного зв’язку кі-
лькість її абонентів, об’єм трафіку та його розподіл по території об-
слуговування постійно змінюється. Окрім цього, існують сезонні змі-
ни об’єму трафіку і його територіального розподілення. Конфігурація 
стільникової мережі повинна адаптуватись до змін. 
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В роботі виконується розрахунок розробка та розрахунок струк-
тури стільникової мережі стандарту GSM. Розглядаються мережеві 
номера та мережеві операції. 

В результаті досліджень та розробок  під час виконання диплом-
ної роботи розраховані основні параметри системи та розроблено сті-
льникову систему передачі пакетних даних. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РАДІО ПІДСИСТЕМИ МЕРЕЖІ LTE 

У наш час в стільникових технологіях триває стрімкий перехід від 
одного покоління до іншого, що призводить до створення нових еле-
ментів, які в свою чергу призводить до збільшення обладнання в ме-
режі. Однак це рішення є економічно не ефективним та робить мережу 
величезною. 

Після впровадження в Україні стандарту третього покоління (3G) 
слід очікувати впровадження стандарту четвертого покоління (LTE- 
Long Term Evolution), що у свою чергу забезпечить ще більшу швид-
кість передачі даних з потенціалом до 100 Мбіт/с для прийому і 30 
Мбіт/с для передачі, зниження часу очікування , що масштабується 
пропускної здатності та підвисить якість запропонованих послуг.  

Даний стандарт може підтримувати змішані дані, голос, відео і 
трафік передачі повідомлень. В LTE застосовується модуляція OFDM, 
та в більш пізніших версіях с  MIMO .  

Архітектура мережі LTE розроблено для забезпечення підтримки 
пакетного трафіку з гладкою мобільністю, з мінімальними затримками 
доставки пакетів. 

Мобільність забезпечується двома її видами: роумінгом та безпе-
рервної мобільністю (хендовер). Оскільки мережі LTE повинні підт-
римувати процедури роумінгу та хендовер з усіма існуючими мере-
жами, для LTE-абонентів повинно забезпечуватись повсюдне покрит-
тя послуг бездротового широкосмугового доступу. 

Узагальнена структура мережі LTE складається з приватного тер-
міналу (User Equipment), областю радіодоступа E-UTRAN та базової 
мережі Evolved Packet Core (EPC). 

В архітектурі є два шари функціональних зв'язків, Які складають-
ся з шару радіодоступу (AS, Access Stratum) та зовнішнього шару ра-
діодоступу (NAS, Non-Access Stratum). Між собою вони з'єднанні точ-
ками радіодоступу, які передаються з радіопротоколу та протоколу 
сигналізації. 

Приватний термінал (UE) та область мережі радіодоступу 
UTRAN з’єднанні між собою інтерфейсом Uu-інтерфейсом; а стик між 
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областю мережі радіодоступу і областю базової мережі EPC    
з’єднується S1-інтерфейсом. Склад і функціонування різних протоко-
лів, що відносяться до інтерфейсів Uu і S1, розділені на дві площини: 
перша площина призначена для користувача (UP, User Plane), друга 
площина призначена для управління (CP, Control Plane). 

Мережа E-UTRAN складається з базових станцій eNB (eNodeB). 
Базові станції є елементами повної мережі і з'єднані між собою за 
принципом «кожен з кожним». Кожна eNB має інтерфейс S1 з базо-
вою мережею SAE, побудованої за принципом комутації пакетів. На 
eNB в мережах LTE покладені такі функції: управління радіоресурса-
ми, шифрування потоку даних користувача, маршрутизація в користу-
вальницької площині пакетів даних. 

Оскільки при створенні нового стандарту потрібно створювати 
нове обладнання, то доцільно буде використовувати концепцію SDR. 

Software-defined radio (SDR) — система радіозв'язку, в якій про-
грамне забезпечення використовується як для модуляції, так і для де-
модуляції радіосигналів. 

При використанні SDR персональний комп'ютер стає ядром ра-
діостанції, завдяки чому практично весь обсяг робіт із обробки сигна-
лу перекладається на програмне забезпечення, яке запускається на пе-
рсональному комп'ютері або керує роботою деяких конкретних спеці-
алізованих мікропроцесорних пристроїв, призначених для обробки си-
гналу. Важливим компонентом архітектури становить цифровий сиг-
нальний процесор. Саме він забезпечує гнучкість системи і викорис-
товується головним чином для проведення розрахунків, необхідних 
для виконання алгоритму обробки сигналу. Традиційно ЦСП викорис-
товувалися для виконання функцій перед-модуляційної обробки та 
обробки сигналу після детектування. 

Реалізації систем SDR підрозділяються на платформи для реалі-
зації базових станцій і на пристрої і термінали споживчої категорії. 
Продуктивність останніх становить 1 млн операцій за секунду (зва-
жаючи постійного вдосконалення і здешевлення ЦСП це значення по-
стійно зростає) і вони в першу чергу орієнтовані на роботу від авто-
номних джерел живлення (батареї, акумулятори). 

За допомогою концепції SDR можливо буде зменшити апаратну 
частину, оскільки додаткові блоки можна замінити на програму, яка 
буду застосовуватись в контролері, що також допоможе зменшити ви-
трати. 
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СИСТЕМА МОВНОГО КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМ 
ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ 

    В даний час наукове співтовариство вкладає гігантську кіль-
кість грошей у розвиток ноу-хау та науково-дослідні розробки для ви-
рішення проблем автоматичного розпізнавання і розуміння мови. Це 
стимулюється практичними вимогами, пов'язаними зі створенням сис-
теми військового і комерційного призначення. Не торкаючись першо-
го з них, можна вказати, що тільки в європейському співтоваристві 
обсяг продажів систем цивільного призначення становить кілька міль-
ярдів доларів. 

   Це говорить про поширення в маси інформаційно-керуючих си-
стем. Такі системи особливо зручні, коли оператор може спілкуватися 
з ними природним для себе чином — за допомогою голосових команд 
(ГК). Тому велика увага дослідників приділяється створенню голосо-
вих інформаційно-керуючих систем (ГІКС). Такі системи особливо 
корисні при керуванні безпілотним літальним апаратом (БЛА), що до-
зволяють забезпечити вирішення широкого кола завдань з моніторин-
гу місцевості і важкодоступних для людини районів. Ведення повітря-
ної розвідки — як тактичної, так і стратегічної. Безпілотні літальні 
апарати, здатні нести бойове навантаження і здійснювати знищення 
наземних, повітряних або над / підводних цілей.  

    Для задачі голосового керування БПЛА необхідне розпізнаван-
ня окремих (ізольованих) голосових команд. Як правило, такий спосіб 
управління вимагає високої надійності (не менше 95% точності розпі-
знавання голосових команд), при цьому слід врахувати, що часто ко-
манди вимовляються в умовах підвищеної зашумленості та існує ри-
зик перехоплення. 

Основні ознаки розпізнавання ізольованих слів - ієрархічна бага-
тоярусна структура і контроль кожного ярусу за допомогою відповід-
них граматик, чиї символи є розпливчастими лінгвістичними змінни-
ми величинами.  

Стратегія розпізнавання базується на угрупованню одиниць мов-
лення в широкі фонетичні класи, за яким слідує класифікація на більш 
детальні групи.  
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При розпізнаванні злитого мовлення виникають труднощі: розпі-
знавання злитого мовлення набагато складніше розпізнавання окремо 
вимовлених слів, перш за все, внаслідок неявних кордонів між слова-
ми. В результаті важко визначити початок і кінець відповідності між 
фонемної ланцюжком слова зі словника і розпізнається фонемної лан-
цюжком. Система акустико-фонетичного аналізу злитої промови за-
звичай розглядається як частина загальної системи з автоматичного її 
розпізнавання.  

Попередня сегментація і класифікація звукових елементів вклю-
чає визначення гласноподобіних, фрікативноподібних звуків, вибухо-
вих приголосних, пауз. Завдання сегментації, розглянута як задача ро-
зподілу мовного потоку на функціонально значущі відрізки, вирішу-
ється по-різному. При розробці систем розпізнавання мови врахову-
ється важливість першого ступеня обробки акустичного сигналу, що 
пов'язано з роботою акустичного процесора. Процес автоматичної се-
гментації безперервно пов'язаний з маркуванням звуковий послідов-
ності. Розробка автоматичної сегментації та маркування викликана 
необхідністю залучення великої акустико-фонетичної бази даних і 
прагненням до об'єктивізації мовного аналізу. 

В преспективі бачу управління цілим роєм БПЛА шляхом голосо-
вих команд. 
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безпілотних літальних апаратів. 

6. Dhingra S. D. Isolated speech recognition using MFCC and DTW / 
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В.І. Близнюк 
Національний авіаційний університет, м. Київ 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІР ТЕЛЕФОНІЇ 

ІР-телефонія є одним із приоритетних напрямків розвитку теле-
фонного зв’язку. З кожним роком кількість абонентів, які використо-
вують ІР-телефонію (VoIP – Voice Internet Protocal) для проведення 
голосових переговорів, збільшується. Це пов’язано, насамперед, з 
меншою вартістю передачі даних за допомогою мережі Інтернет. Вже 
не тільки окремі користувачі, але й цілі підприємства намагаються ви-
користовувати Інтернет як основний засіб міжміського зв’язку. Оскі-
льки комерційна інформація звичайно є конфіденційною, питання 
безпеки такого зв’язку є все більш актуальним. 

Людством накопичено достатньо великий досвід щодо забезпе-
чення таємності телефонних переговорів. Але ІР-телефонія має ряд 
значних відмінностей від телефонної мережі загального користування, 
які роблять її особливо вразливою до зовнішнього втручання і утруд-
нюють застосування існуючих підходів до захисту голосової інформа-
ції в мережі Інтернет. 

На відміну від класичної телефонії, де використовується кому-
тація каналів, ІР-телефонія базується на мережевих протоколах з 
комутацією пакетів. У процесі передачі даних по IP-мережі вони 
проходять через певну кількість недостатньо захищених серверів, 
до того ж з’єднаних між собою незахищеними каналами. Одночас-
но ІР-телефонія певним чином відрізняється і від звичайної переда-
чі даних ІР-мережами. Це пов’язано з необхідністю виконання ана-
лого-цифрових перетворень даних в реальному часі. Зважаючи на 
необхідність дотримання вимог щодо  якості зв’язку, такі перетво-
рення, включаючи стискання, шифрування та інше, повинні відбу-
ватися за мінімально короткий час. Від того, наскільки існуючі сис-
теми відповідають усім цим вимогам, залежать, значною мірою, пе-
рспективи подальшого розвитку IP-телефонії. 

Метою даної статті є детальне дослідження рівня захисту інфор-
мації в існуючих системах IP-телефонії, а саме аналіз структури про-
токолів передачі даних, що в них застосовуються, на предмет встанов-
лення їх відповідності потребам збереження конфіденційності теле-
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фонних переговорів та формування вимог щодо комплексного захи-
щеного протоколу обміну голосовими повідомленнями абонентів ви-
сокої стійкості. 

Захист інформації полягає в підтримці інформаційної безпеки, 
тобто стану захищеності інформаційного середовища, яке досягається 
шляхом дотримання конфіденційності, цілісності та доступності інфо-
рмації. Дотримання вказаних вимог у випадку ІР-телефонії можливо 
лише при умові використання криптографічних перетворень інформа-
ції, тобто шифрування. 

Захист інформації в VoIP потребує проведення подальших дослі-
джень, у тому числі удосконалення вже існуючих систем шляхом ви-
користання додаткових засобів захисту, які б дозволили підвищити 
надійність існуючих методів шифрування, або розроблення нових ме-
тодів та схем захисту з урахуванням потреб сьогодення. Враховуючи 
вже накопичений досвід, це може бути досягнуто, наприклад, шляхом 
розробки комплексного захищеного VoIP-протоколу, який би мав такі 
властивості: 

- використовувався не тільки в комп’ютерних мережах, але й у 
мережах    GSM-операторів, 

- щоб захистити весь шлях розповсюдження інформації; 
- базувався на клієнт-серверній архітектурі (особливо це важли-

во в разі організації голосових конференцій; 
- використовував тільки високонадійні алгоритми шифрування 

інформації; 
- забезпечував узгоджене функціонування засобів шифрування 

та вокодера для зменшення затримок у часі при передачі да-
них. 

Слід зазначити, що створення комплексного протоколу ІР-
телефонії, який би підтримував також стільниковий зв’язок, вимагає 
проведення додаткового дослідження, оскільки мобільні телефони не 
підтримують передачу даних у форматах, які використовуються в ІР-
мережах. 

Важливим питанням залишається розповсюдження ключів. Але 
на даному етапі, при відсутності нормативно закріпленої структури 
обміну відкритих ключів, найліпший рівень конфіденційності можли-
вий при умові безпечного постачання ключів обом сторонам при ви-
користанні симетричного алгоритму шифрування 
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УДК 004.007.51 (043.2)  
М.І. Кузьмич 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНИ. 
ПОНЯТТЯ ІТС. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ІТС У М. КИЄВІ 

Ефективне функціонування транспортної системи є необхідною 
умовою стабілізації, структурних перетворень економіки, розвитку зо-
внішньоекономічної діяльності, задоволення потреб населення та сус-
пільного виробництва у перевезеннях, захисті економічних інтересів 
України. 

Рівень розвитку транспортної системи держави - одна з найваж-
ливіших ознак її технологічного процесу. Але наскільки  вагоме зна-
чення має перевезення та переміщення , настільки недосконале воно в 
Україні. 

Намагання в перспективі ввійти  в Європейську економічну сис-
тему висувають перед господарством вимоги реорганізації транспорт-
но-економічних зв’язків, підвищення основних техніко-економічних 
показників діяльності всіх видів транспорту. 

Інтелектуальна транспортна система (ІТС, англ. Intelligent 
transportation system) - це інтелектуальна система, яка використовує 
інноваційні розробки в моделюванні транспортних систем і регулю-
вання транспортних потоків, що надає кінцевим споживачам більшу 
інформативність і безпеку, а також якісно підвищує рівень взаємодії 
учасників руху в порівнянні зі звичайними транспортними системами. 

Завдання, що вирішують Інтелектуальні транспортні системи: 
• Оптимізація розподілу транспортних потоків в мережі в часі і 

просторі 
• Збільшення пропускної здатності існуючої транспортної мережі. 
• Надання пріоритетів для проїзду певного типу транспорту. 
• Управління транспортом в разі виникнення аварій, катастроф або 

проведення заходів, що впливають на рух транспорту. 
• Підвищення безпеки на дорогах, що призводить до збільшення 

пропускної здатності. 
• Зниження негативного впливу на навколишнє середовище транс-

порту. 

73



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

7 – 9 ЧЕРВНЯ 2016 Р., НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. КИЇВ 

 

• Надання інформації про стан на дорогах всім зацікавленим осо-
бам. 
У Києві в ранкові (з 08:00 до 10:00) і вечірні (з 18:00 до 20:00) го-

дини найбільше машин проїжджає по наступним трасам: північній ча-
стині Кільцевої автомобільної дороги (проспект Ватутіна - Московсь-
кий проспект - вулиця Олени Теліги ), проспекту Перемоги, бульвару 
Дружби Народів, а також по Наддніпрянському та Набережному шосе 
від Дарницького моста до моста Метро. 

Найбільш завантаженими мостами є Московський міст та Півден-
ний міст. 

Із урахуванням ступеню завантаженості вищеперерахованих на-
прямків, було зроблено рішення про необхідність розробки ділянки 
Інтелектуальної транспортної мережі для дороги: початок Московсь-
кого мосту- вулиця Олександра Довженка. 

Для побудови архітектури ІТС вибрано наступне обладнання: да-
тчики швидкості з вбудованою IP камерою, контролери світлофорів, 
метеорологічні станції, модульні комутатори, SFTP сервери, інформа-
ційні електронні табло. 

Для зв’язку використовуватимемо оптоволоконній кабель, послі-
довний зв’язок та 3G. 
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М.В. Куценко 
                                 Національний авіаційний університет, м.Київ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧІ 
ПОЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БОРТОВОГО РЕЄСТРАТОРА 

ЛІТАКА АН-158-100 
Літак Ан-158-100 (раніше мав позначення Ан-148-200) є мо-

дифікацією близькомагістрального пасажирського літака Ан-148.   
Ан-158 - літак нового покоління відповідає найсучаснішим вимогам 
безпеки і екологічності польотів. Втілюючи в собі характеристики по-
передника (літака Ан-148),  літак Ан-158 перевершує його по ряду ха-
рактеристик. Так, в Ан-158 збільшено кількість пасажирських місць, 
подовжена пасажирська кабіна, збільшено обсяг багажних полиць, 
удосконалено конструкцію крила, зменшені витрати палива і експлуа-
таційні витрати.  Ан-158 максимально уніфікований з літаками сімей-
ства Ан-148, включаючи планер і усі підсисистеми пілотажно-
навігаційного комплексу,  силову установку, кабіну екіпажу, систему 
технічного обслуговування та ремонту, експлуатаційну документацію, 
систему підготовки екіпажів і технологію виробництва.  Довжина лі-
така дорівнює 29,1 м.                                                                                                                                    
Польотна  інформація реєструється  бортовим пристроєм реєстрації 
БУР-92А-05, який  призначений для збору, перетворення, реєстрації  і 
збереження інформації  у випадку льотної події, що дозволяє визначи-
ти причину цієї події й передумови до цього, оцінити техніку пілоту-
вання льотного состава та працездатність систем літака, агрегатів і 
устаткування, а також для накопичення даних з метою наступної ста-
тистичної обробки.  До складу БУР-92А-05 входять: блок збору 
польотної інформації - БСПИ-92А-05, твердотільний реєтратор польо-
тних даних - ЭБН-24МТ-02 та бортовий експлуатаційний накопичувач 
- ЭБН-92. 

БЗПІ установлюють на амортизаційній рамі й кріплять фіксато-
рами й спеціальними відкидними затискачами біля 22-го шпангоута у 
центроплані літака.  ЭБН-24МТ-02 установлюють на амортизаційні 
рамі й кріплять фіксаторами й спеціальними відкидними затискачами 
у хвості літака. Відстань між ними – 15 м. Між собою блоки з'єднані 
за допомогою джгутів з металевих провідників, а з корпусом літака - 
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через перемички металізації.  БУР-92А-05 забезпечує прийом, обробку 
й реєстрацію в ЗБН-24МТ-02 і ЭБН-92 параметричної інформації від 
автономних джерел аналогових і разових сигналів і інформації з ліній 
зв'язку, організованим відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 18977-79 та 
протоколу обміну інформацією ARINC 429.  

В роботі розглянута можливість заміни ліній передачі  з про-
відних джгутів, виконаних в вигляді екранованих витих пар на лінії 
передачі інформації, де в якості передачі буде використана високоп-
родуктивна мережева волоконно-оптична технологія передачі інфор-
мації бортового застосування (для розробки стандарту використову-
ється сімейство протоколів Fibre Channel - ANSI X3T11).  При проек-
туванні мультиплексної системи стоїть питання вибору типу лінії пе-
редачі інформації (ЛПІ), коду передачі, виду пристрою сполучення, 
електричних і тимчасових параметрів. Якщо такі характеристики ка-
налу, як швидкість передачі інформації, тривалість пауз, формати слів 
і повідомлень є ядром стандарту, то електричні параметри, типу ЛПІ, 
визначаються специфікаціями. Це дозволяє застосовувати в різних си-
стемах різні ЛПІ і апаратуру каналу, що залишають незмінною цифро-
ву частину терміналів і програмне забезпечення систем. Як приклад 
можна привести два стандарти MIL-STD-1553В і MIL-STD-1773, фор-
мати повідомлень, швидкість передачі інформації (1 Мбіт/с) і коду-
вання командних слів яких співпадають, а лінії передачі даних різні 
(екранована вита пара для стандарту MIL-STD-1553В і оптоволокно 
для MIL-STD-1773). Подібний підхід дозволяє здійснювати заміну ка-
бельного обладнання волоконно-оптичними засобами передачі даних 
без змін в цифровій частині терміналів. 

Задля оптичного (хвильового) мультиплексування (Wavelength 
Division Multiplexing – WDM) корисно використовувати принцип час-
тотного розділення в оптичному середовищі: третє (1320 - 1528  нм)  і  
четверте (1528 - 1612  нм)  вікна прозорості . Задля  мультиплексуван-
ня з  кодовим  розділенням (CDM - Code Division Multiplexing),  де 
енергія сигналу розподілена в безперервному частотно-часовому про-
сторі, корисно використовувати стрибкоподібне перемиканням часто-
ти (FH - Frequency Hopping). 

Відповідно до рекомендацій ITU-T G.703 для ієрархій ПЦІ Е1, 
Е2 і Е3 варто застосовувати трьохрівневий сигнал HDB3.  Часто вико-
ристовується також сигнал AMI (для невисоких швидкостей передачі,  
наприклад, 2048  Кбіт/с).  Ці сигнали не містять постійну складову, що 
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задовольняє вимогам передачі по електричних лініях. Ця вимога за-
лишається в силі і для оптичних ліній. На відміну від електричного 
кабелю,  по  якому  можна  передавати  імпульси  струму  як позитив-

ної,  так і негативної полярності,  по  оптичному  волокну  можна пе-
редавати імпульси тільки позитивної полярності. Тому при передачі 
по оптичній лінії двополярних сигналів HDB3  або AMI  на  одній  до-
вжині хвилі,  ці сигнали перетворяться в однополярні з постійною 
складовою. 

В якості волоконних світлопроводів доцільно використовувати 
багатомодові  східчасті світлопроводи, в яких показник  заломлення в 
серцевині постійний  і має місце різкий перехід від 1 n  серцевини до 2 
n оболонки. У зв’язку з малою відстанню між БЗПІ та твердотільним 
накопичувачем (не більш 25 м) необхідність використання  регенера-
ційних пристроїв відсутня. 
 

Рис. 1. 
 1 – мультиплексор; 

 2 – перетворювач (АЦП); 

 3 – кодер сигналу; 

 4 – блок вводу та виводу інформації; 
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 5 – блок обробки даних та корекції польотної інформації; 

 6 – перетворювач коду RZ; 

 7 – бортовий реєстратор.  

В роботі рекомендується викоростовувати многомодове 
оптичне волокно, спроможне забезпечити захист польотної інформації 
від впливу різного роду шумів та зовнішніх температурних змін.  

Згідно з відомими даними плавлення оптоволокна може 
відбуватися при температурі довкілля Т=2000°С при короткочасній ії 
зміні, та при Т=1200°С при тривалому впливі на оптоволокно 
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УДК 621.396.2 (043.2) 
В.Ю. Лавренко 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

СТІЛЬНИКОВА СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ 
РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ 

У дипломній роботі досліджуються мережі множинного доступу з 
кодовим розділенням каналів (CDMA - CODE DIVISION MULTIPLE 
ACCESS), при якому велика кількість мобільних станцій одночасно 
працює в загальній для всіх широкій смузі частот. 

Вони базуються на використанні шумоподібних широкосмугових 
сигналів, що займають смугу частот, яка значно перевершує смугу ча-
стот вихідного повідомлення. 

Розширення спектру відбувається внаслідок модуляції несучої 
переданими інформаційними та широкосмуговими кодованими сигна-
лами. 

Кодове розділення каналів здійснюється використанням взаімо-
кореляційних властивостей спеціальних кодових послідовностей. Ці 
послідовності, маючи функцію кореляції, близьку до дельта-функції, 
називаються псевдовипадковими. 

Доцільність застосування кодового поділу каналів пояснюється 
високою пропускною спроможністю внаслідок використання кожним 
абонентом загальної виділеної смуги частот і високою завадостійкіс-
тю. 

В даний час розвиток технології доступу з кодовим поділом кана-
лів пояснюється очікуваним збільшенням щільності абонентів, стійкі-
стю до перешкод, високим ступенем захищеності переданих даних від 
несанкціонованого доступу і кращими енергоекономічними показни-
ками. 

Ємність базових станцій з технологією CDMA істотно більше в 
порівнянні з існуючими стандартами стільникової телефонії, в яких 
використовується частотний або часовий поділ каналів. 
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АЛГОРИТМ СЖАТИЯ СИГНАЛОВ РЕЧЕВЫХ КОМАНД 
УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Введение 
В настоящее время наблюдается активное развитие оборонного 

производства Украины, одна из основных и главных задач которого, 
внедрение кардинально новых высокотехнологических средств в об-
ласть военной связи, а именно, создание защищенной системы голо-
сового радиоуправления функциями беспилотного летательного аппа-
рата (БПЛА) для решения поставленных задач в военно-
разведывательных целях. 

В работе приводится разработанный алгоритм сжатия сигналов ре-
чевых команд управления функциями БПЛА на основе ВП с примене-
нием энтропийного арифметического кодирования. 

Первый эксперимент (табл. 1) был проведен с учетом критерия, в 
роли которого выступала СПБ на выходе алгоритма сжатия речи, в за-
висимости от которой изменялись значения КС, КК, ОСШ, ПОСШ и 
СКО, тем самым, давая объективную оценку качества сигналов рече-
вых команд и уровня сжатия речевых данных при работе разработан-
ного алгоритма сжатия на основе ВП на заданной СПБ. 

Таблица 1 
Отношение зависимости КС, КК, ОСШ, ПОСШ, СКО от СПБ 

СПБ 
(Кбит/с) 
выход 

СПБ (Кбит/с) 
вход 

КС КК ОСШ 
(дБ) 

ПОСШ 
(дБ) 

СКО 

7 64 9,1 0,9567 10,7190 33,8999 0,2911 
8 64 8 0,9674 11,9329 35,0363 0,2531 
9 64 7,1 0,9750 13,0732 36,1438 0,2220 
10 64 6,4 0,9807 14,1775 37,4021 0,1955 
11 64 5,8 0,9851 15,2810 38,4896 0,1722 
12 64 5,3 0,9886 16,4407 39,6629 0,1506 
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Второй эксперимент (табл. 2) был проведен с учетом первичного 
критерия, в роли которого выступал КС речевых данных, в зависимо-
сти от которого изменялись значения СПБ, КК, ОСШ, ПОСШ и СКО, 
тем самым, давая объективную оценку качества сигналов речевых ко-
манд управления функциями БПЛА и скорости передачи речевых 
данных при работе алгоритма в режиме с заданным КС. 

Таблица 2 
Отношение зависимости СПБ, КК, ОСШ, ПОСШ, СКО от КС 

КС СПБ (Кбит/с) 
выход 

СПБ (Кбит/с) 
вход 

КК ОСШ 
(дБ) 

ПОСШ 
(дБ) 

СКО 

5 12,8 64 0,9907 17,3374 40,5606 0,1359 
6 10,6 64 0,9836 14,8819 38,0955 0,1803 
7 9,1 64 0,9759 13,2237 36,2976 0,2182 
8 8 64 0,9673 11,9213 35,0245 0,2535 
9 7,1 64 0,9579 10,8414 34,0217 0,2870 
10 6,4 64 0,9484 9,9750 33,0762 0,3171 

Из представленных выше результатов исследования (табл. 1, 2) 
наглядно видно, что оптимальным решением по критерию соотноше-
ния качества сигналов речевых команд от уровня сжатия передавае-
мых данных будет, робота представленного алгоритма сжатия со СПБ 
= 8 Кбит/с, что позволяет сохранить достаточно приемлемый КС = 8, 
при этом главные показатели критерия качества сигналов речевых ко-
манд  КК = 0,9674 (0,9673), ОСШ = 11,9329 (11,9213) дБ, ПОСШ = 
35,0363 (35,0245) дБ и СКО = 0,2531 (0,2535) показывают довольно 
высокие результаты, сохраняя индивидуальные характеристики голоса 
субъекта управления, что дает возможность точного распознавания 
речевых команд управления функциями БПЛА и выполнения голосо-
вой аутентификации легальных субъектов управления на приемной 
стороне системе голосового радиоуправления функциями БПЛА. 

Оптимальным решением с точки зрения качества сигналов речевых 
команд при достаточно неплохом сжатии данных будет, робота пред-
ставленного алгоритма сжатия со СПБ = 8 Кбит/с, что выдает резуль-
тат КС = 8, при этом главные показатели критерия качества сигналов 
речевых команд – КК = 0,9674 (0,9673), ОСШ = 11,9329 (11,9213) дБ, 
ПОСШ = 35,0363 (35,0245) дБ и СКО = 0,2531 (0,2535) показывают 
довольно высокие результаты. 
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСОВЫХ КОМАНД 
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КЕПСТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Введение 
Несмотря на бурное развитие вычислительной техники, задача рас-

познавания голосовых команд по-прежнему не может считаться пол-
ностью решенной. При этом ее актуальность со временем только уве-
личивается. 

Наиболее удобными и эффективными средствами взаимодействия 
человека с машиной были бы те, которые являются естественными 
для него: через визуальные образы и речь (голос). В связи с этим все 
более актуальной становится потребность в альтернативных, более 
естественных методах управления различными объектами. Одним из 
наиболее естественных для человека является управление посред-
ством голосовых команд. 

Разработанная система распознавания голосовых команд имеет два 
режима: режим обучения и режим распознавания (тестирования). Эти 
режимы входят в функциональную схему системы распознавания го-
лосовых команд, задача, которой заключается в первичной обработке 
речевого сигнала, выделения признаков распознавания, в качестве ко-
торых используются МЧКК. 

Дальнейшее поведение системы зависит от режима работы. Если 
система находится в режиме обучения, полученные на этапе выделе-
ния признаков распознавания значения МЧКК, сохраняются в базу 
эталонных голосовых образов. 

При нахождении системы в состоянии распознавания, полученный 
набор значений МЧКК сравнивается с наборами из базы эталонных 
голосовых образов. 

Задача функции принятия решения определить наилучший резуль-
тат сравнения по одному из существующих критериев и выдать ре-
зультат распознавания. 

Все научно-экспериментальные исследования системы распознава-
ния голосовых команд управления изложенные ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты тестирования системы распознавания 

голосовых команд субъекта управления №1 
Обучение Тестирование 
Субъект 
управления №1 

Субъект 
управления №1 

Голосовые 
команды 
управления 

 
«Вверх» 

 
«Вниз» 

 
«Вправо» 

 
«Влево» 

«Вверх» 0.0311 0.1921 0.2879 0.1479 
«Вниз» 0.5323 0.0648 0.7345 0.4284 
«Вправо» 0.3255 0.5048 0.0123 0.1699 
«Влево» 0.1737 0.1935 0.1648 0.0112 

В первом эксперименте (табл. 1) были проведены сравнения МЧКК 
голосовых команд субъекта управления №1: «вверх», «вниз», «впра-
во», «влево», которые сохранены на уровне обучения в базу эталон-
ных голосовых образов с МЧКК голосовых команд того же субъекта 
управления №1, но уже в режиме тестирования системы (МЧКК про-
изнесенных голосовых команд в режиме тестирования сравниваются с 
МЧКК голосовых команд произнесенных ранее в режиме обучения 
системы). 

Из полученных результатов (табл. 1) видно, что МЧКК голосовых 
команд субъекта управления №1 соответствуют критерию минималь-
ной дисперсии minD  в заданном пороге допустимого распознавания 

15.0=Θ : «вверх» – 0311.0min =D , «вниз» – 0648.0min =D , «впра-
во» – 0123.0min =D , «влево» – 0112.0min =D , исходя из этого, при-
нимается решение о положительной семантической идентификации 
произнесенных голосовых команд (голосовые команды распознают-
ся). 

В других случаях (табл. 1) наглядно видно, что значения minD  не 
соответствуют выбранному критерию, а значит, МЧКК произнесен-
ных голосовых команд не совпадают с МЧКК, которые сохранены в 
базе эталонных голосовых образов, то есть, голосовые команды не 
распознаются. 
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A DIGITAL SPEECH SIGNAL COMPRESSION ALGORITHM 
BASED ON WAVELET TRANSFORM 

Currently, there are active development and introduction of new means 
of communication and telecommunications, in particular, modern digital 
telephone networks, cellular communications and associated customer 
equipment, and the development of computer telephony and satellite 
communications. It is caused by the increased needs of businesses and 
government organizations in the field of quality and quick transmission of 
voice information. One of the main problem of the speech signal compres-
sion algorithm is the methods of optimal reduction of redundancy of voice 
data. The solution of the problem will allow to increase the capacity of lin-
ear paths and channels in the conditions of specified criterions of commu-
nication quality. The reduction of redundancy of voice data, while main-
taining the required quality of speech perception allows to transmit the data 
at lower speeds, thereby increasing the channel capacity. 

The first experiment (Table I) was conducted according to the criteria as 
BR at the output of speech compression algorithm, depending on which 
values were changed CR, CC, SNR, PSNR, RMSE, thereby giving an ob-
jective assessment of speech intelligibility and the level of compression 
speech data during operation of the algorithm at the given BR. 

TABLE  I 

DEPENDENCE RELATION CR, CC, SNR, PSNR, RMSE ON BR 

BR 
(Kbit/s) 
 output  

BR (Kbit/s) 
input 

CR CC SNR 
(dB) 

PSNR 
(dB) 

RMSE 

8 64 8 0.9614 11.2124 34.0639 0.2750 
9 64 7.1 0.9701 12.3023 35.1537 0.2426 

10 64 6.4 0.9770 13.4187 36.2744 0.2133 
11 64 5.8 0.9822 14.5125 37.3640 0.1881 
12 64 5.3 0.9861 15.5819 38.4334 0.1663 
13 64 4.9 0.9891 16.6320 39.4835 0.1474 
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The second experiment (Table II) was conducted according to the crite-
ria as CR of speech data at the output of digital speech signals compression 
algorithm, depending on which values were changed BR, 
CC, SNR, PSNR, RMSE, thereby giving an objective assessment of speech 
intelligibility and speech data transmission speed operation of the compres-
sion algorithm at the given BR. 

TABLE II 
DEPENDENCE RELATION BR, CC, SNR, PSNR, RMSE ON CR 

CR BR (Kbit/s) 
 output  

BR (Kbit/s) 
input 

CC SNR 
(dB) 

PSNR 
(dB) 

RMSE 

4 16 64 0.9949 19.9081 42.7596 0.1011 
5 12.8 64 0.9885 16.4126 39.2641 0.1511 
6 10.6 64 0.9806 14.1443 36.9958 0.1962 
7 9.1 64 0.9710 12.4302 35.2817 0.2390 
8 8 64 0.9613 11.2008 34.0523 0.2754 
9 7.1 64 0.9390 9.2728 32.1243 0.3438 

The results of the experiment show that the optimal solution on criteria 
of the ratio of the speech quality on the level of compression will be pro-
posed speech signal compression algorithm with BR = 9 (9.1) Kbit / s, that 
allows you to save sufficient CR = 7 (7.1), wherein the main index of crite-
ria of speech quality CC = 0.9701 (0.9710), SNR = 12.3023 (12.4302) dB, 
PSNR = 35.1537 (35.2817) dB and RMSE = 0.2426 (0.2390) give high re-
sults in the conditions of given parameters of BR and CR. 

CONCLUSIONS 
The comparative evaluation of the CC, SNR, PSNR and RMSE depend-

ing on BR and CR was carried out. 
On the basis of the results of the study (Table I, II) you can demonstra-

bly see, at what speed, with what degree of compression algorithm works 
with the appropriate quality criteria. The optimal solution  

in terms of intelligibility at a reasonably good compression will be pro-
posed speech signal compression algorithm with BR = 9 (9.1) Kbit / s, that 
gives the result CR = 7 (7.1), wherein the main index of criteria of speech 
quality CC = 0.9701 (0.9710), SNR = 12.3023 (12.4302) dB, PSNR = 
35.1537 (35.2817) dB and RMSE = 0.2426 (0.2390) give high results in the 
conditions of given parameters of BR and CR. 
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ПРОЕКТУВАННЯ СКС В ОФІСНИХ ПРИМІЩЕННЯХ 

На сучасному етапі розвитку нашого соціуму практично немож-
ливо уявити собі діяльність будь-якого підприємства без використан-
ня інформаційних технологій. Підприємства активно використовують 
інформаційні технології для автоматизації своєї роботи, очевидно, що 
для вирішення цих завдань необхідна високонадійна інформаційна 
мережа. Основу будь-якої інформаційної мережі становить середови-
ще передавання (найчастіше це кабельні лінії та канали) й у 80 відсот-
ках причина нестабільної роботи або аварійних ситуацій виникає саме 
через проблеми у середовищі передавання – кабельній системі. 

Сьогодні сучасна кабельна система розглядається як невід'ємний 
атрибут будинку, який повинен експлуатуватися протягом десятків 
років. При цьому кабельна система повинна забезпечувати роботу 
будь-яких типів телекомунікаційних й інформаційних мереж, через це 
була запропонована концепція структурованої кабельної системи – 
СКС. 

Інсталяція (монтаж) кабельної системи в будинку можлива у тому 
випадку, коли будинок для цього пристосований – тобто має відповід-
ним чином підготовлені кабельні канали для прокладання кабельних 
трас, виділені місця для організації технічних приміщень тощо. Най-
більш оптимальним способом створення кабельної системи будинку є 
закладання її елементів на етапі проектування одночасно з водопрово-
дом і каналізацією, опаленням і вентиляцією, електропостачанням. Ці 
три системи є капітальними системами будинку й служать протягом 
усього терміну експлуатації будинку. Телекомунікаційна кабельна си-
стема, якщо вона спроектована й інстальована відповідним чином, теж 
може використовуватися протягом 15–20 років і, таким чином, також є 
капітальною системою. 

Концепція інтелектуального будинку отримує все більше розпов-
сюдження, сьогодні вже існують сотні будинків, які повною мірою 
можна віднести до інтелектуальних. Наявність єдиної кабельної сис-
теми є однією з характерних ознак інтелектуального будинку. У США 
розроблений спеціальний стандарт на кабельну проводку для системи 
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автоматизації будинку (Building Automation System – BAS). Виходячи 
з цього очевидно, що якісна кабельна система є необхідною умовою 
забезпечення якісної й безперебійної роботи як інформаційної мережі 
підприємства (будинку), так і різних систем автоматизації. 

 
Рис. 1 Розроблена підсистема СКС офісного приміщення 

Розроблена підсистема зовнішніх магістралей складається з зов-
нішніх магістральних кабелів між кросовою зовнішніх магістралей і 
кросової будівлі, комутаційного обладнання у КЗМ та КБ, до якого 
приєднуються зовнішні магістральні кабелі та комутаційних шнурів 
і/або перемичок у КБ. 

Підсистема внутрішніх магістралей містить прокладені між КЗМ і 
кросового поверху (КП) внутрішні магістральні кабелі, а також кому-
таційні шнури та перемички в КЗМ. Ця система називається також ве-
ртикальною. Кабелі цієї підсистеми фактично зв’язують між собою 
окремі поверхи будинку та  просторово рознесені приміщення в межах 
одного будинку. Горизонтальна підсистема утворена внутрішніми го-
ризонтальними кабелями між кросами поверху й інформаційних розе-
ток робочих місць, самими інформаційними розетками, комутаційним 
обладнанням у КП, до якого підключаються горизонтальні кабелі, і 
комутаційними шнурами та перемичками в КЗМ. 

Розроблена СКС відповідає прийнятим міжнародним стандартам 
ANSI/TIA/EIA-568-A і ISO/IEC11801). Для побудови мережі передачі 
даних в проекті застосовується топологія однокрапкового адміністру-
вання. Реалізована топологія типу «зірка» з центром у приміщенні 
апаратної. Для отримання найбільшої гнучкості використання всієї 
кабельної системи не існує поділу на мережу передачі даних і ТМЗК. 
У проекті надані необхідні розрахунки і креслення, специфікація уста-
ткування і матеріалів, необхідних для побудови СКС. Крім того, дані 
вимоги по монтажу, рекомендації щодо адміністрування, обслугову-
вання і експлуатації системи. 
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МЕРЕЖА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LTE: 
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

LTE - це стандарт бездротової високошвидкісної передачі даних 
для мобільних телефонів та інших терміналів, що працюють з даними. 
Основними цілями розробки технології LTE є: зниження вартості пе-
редачі даних, збільшення швидкості передачі даних, можливість 
надання більшого спектру послуг за нижчою ціною, підвищення гнуч-
кості мережі і використання вже існуючих систем мобільного зв'язку. 
Головна відмінність стандарту LTE від інших технологій мобільного 
зв'язку полягає в повній побудові мережі на базі IP-технологій. Швид-
кість технології LTE дає можливість надавати сучасні послуги зв'язку 
у високій цифровій якості. Головними чинниками їх динамічного ро-
звитку є зростаюча потреба користувачів у широкому спектрі висо-
кошвидкісних послуг і зниження вартості передачі даних. 

Метою дипломного дослідження є визначення умов ефективної 
реалізації мережі мобільного зв’язку за технологією LTE. 

Для досягнення поставленої мети повинні бути вирішені наступні 
завдання: 1. Ознайомитись з характеристикою мережі мобільного 
зв’язку на базі технології LTE. Охарактеризувати елементи або-
нентського обладнання. 2. Обрати технічне обладнання. Розрахувати 
характеристику якості обслуговування абонентів. 3.Розробити  інве-
стиційний проект із створення фрагменту мережі мобільного зв’язку. 
Обчислити показники економічної ефективності використання даної 
мережі. Обґрунтувати економічну ефективність створеної мережі 
мобільного зв’язку. 

Предметом дослідження є  характеристики якості обслуговування 
абонентів даної мережі, показники економічної ефективності створе-
ного об’єкта дослідження. Цінною перевагою технологій 4G в цілому, 
і LTE  є так званий «відкритий» інтернет доступ.  Це означає, що або-
нент мережі мобільного зв'язку може виходити в інтернет за допомо-
гою найбільш зручного для нього в даний момент пристрою - мобіль-
ного телефону, смартфона або ноутбука. 

Методом дослідження є використання системного підходу до ро-
зробки проекту мережі мобільного зв’язку на базі технології LTE, ме-
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тоди маркетингових досліджень, методи  розрахунку показників еко-
номічної ефективності використання даної мережі, методи фінансово-
го аналізу при обґрунтуванні доцільності створення об’єкту до-
слідження. 

Розгортання типового фрагменту мережі мобільного зв’язку на 
базі технології LTE планується виконувати в три етапи. На першому 
етапі розгортання виконуються організаційно-підготовчі та проекту-
вальні роботи для створенням мережі. Цей етап включає в себе 
виділення та облаштування приміщення персоналу: проведення ко-
мунікацій, встановлення необхідного обладнання, оргтехніки, потріб-
них меблів для роботи,  наймання інженерного складу для роботи над 
наступним етапом мережі. Другий етап розгортання мережі LTE 
включає в себе закупівлю необхідного обладнання для LTE та WIFI 
доступу, кількість якого вже була підрахована. Здійснюється монту-
вання закупленого обладнання та введення його в експлуатацію. Од-
ночасно створюється програмно-інформаційне середовище електрон-
ного каталогу. Третій етап присвячений тестуванню мережі та виправ-
ленню можливих помилок.  

В даному дипломному проекті використано три види оптичних 
кабелів: для прокладки в грунті, підвісний і для прокладки в ка-
налізації. Обрано обладнання транспортної мережі, в ході якого пере-
вага віддалася  компанії «Huawei» для мереж LTE. Транспортна мере-
жа проектованої мережі LTE реалізована за допомогою оптоволокон-
них ліній передач за технологією Ethernet. 

У дипломному проекті в результаті проведеної роботи було 
визначено умови ефективної реалізації мережі мобільного зв’язку за 
технологією LTE. Обрано технічне обладнання, розраховано характе-
ристику якості обслуговування абонентів, розроблено інвестиційний 
проект із створення фрагменту мережі мобільного зв’язку. Також було 
обчислено характеристики якості зв’язку обслуговування абонентів та 
показники економічної ефективності використання даної мережі на 
досліджуваному об’єкті. 
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ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЧЕРГИ МАРШРУТИЗАТОРА 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

З метою обліку високої динамічності процесів інформаційного 
обміну, що протікають в мережі, адекватно описати функціональний 
аспект побудови ТКС можливо лише на основі відповідних динаміч-
них моделей.  Враховувати характеристики випадкових збурень і опи-
сувати зміну властивостей системи в часі дозволяє апарат безперерв-
них марківських процесів. Метою роботи є розробка моделі черги ма-
ршрутизатора в просторі стану.  

Згідно з теореми Дуба [1], гауссовський марковський процес із 
заданими кореляційними властивостями може бути отриманий з на-
ступного рівняння стану: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,dx t
F t x t G t t

dt
ξ= +                     (1) 

Рівняння стану (1) відображає марківські властивості процесу 
( )x t , а його коефіцієнти ( ) ( ),F t G t , пов’язані з коефіцієнтами знесен-

ня і дифузії, які входять в рівняння ФПК (Фоккера-Планка-
Колмогорова). В модель стану входять параметри α  та 2

xσ ,які були 
обрані на основі експериментальних даних. 

В результаті експерименту були отримані вибірки довжин черг 
маршрутизаторів. Для експерименту було використано наступне обла-
днання: 

 - комутатори компанії Cisco Systems серії 2801 та 1841; 
 - ділянка локальної мережі, яка створена на основі комутаторів 

компанії Surecom (Switch Surecom EP – 2726 DGR Layer 24портовий), 
3 Can (Baseline 2924 – PWR Plus) та бездротової точки доступу компа-
нії Cisco Systems  серії Aironet 1100. Виміри довжини черги проводи-
лись 10 раз в секунду, довжина вибірки – 454 елемента. 
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 Інтервал кореляції визначимо методом найменших квадратів на 
основі припущення про те, що модельований процес є гаусівським 
експоненційно-корельованим випадковим процесом. 

Дискретне представлення процесу ( )x k , який виражається відпо-
відним (2) рівнянням стану, має вигляд [2]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1, 1,x k k k x k G k k kξ+ = Φ + + + ,               (2) 
Моделювання було проведено в пакеті MatLab. На основі резуль-

татів моделювання проведений аналіз адекватності динамічної моделі,  
кореляційна функція процесу і моделі досить схожі. Доказом цього 
служить і значення дисперсії похибки, яке дорівнює 48,7367 10 .Dr −= ⋅  
Але кореляційні властивості містяться не лише в значенні кореляцій-
ної функції, але й в спектральній густині, яка представлена на рисунку 
2. З рисунку видно, що спектральна густина моделі теж слабо відріз-
няється від спектральної густини вибірки. Це доводить, також, зна-
чення дисперсії похибки яке дорівнює 0,0097Ds = . 

Практична значущість полягає у тому, що отримані результати 
можуть бути використані при розв’язанні задачі управління переван-
таження в мережах на етапі оцінювання довжини черги буфера марш-
рутизатора. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛУ В GSM.  
GMSK МОДУЛЯТОР 

Широке використання радіозв'язку з рухомими об'єктами стало 
характерною рисою сучасного світу. За свідченням аналітиків, не так-
далеко той час, коли абоненти почнуть відмовлятися від стаціонарних 
телекомунікаційних мереж. Всебічні дослідження в рамках експлуата-
ції існуючих стільникових мереж за останнє десятиріччя дозволили 
встановити ряд важливих обставин. 

Було відзначено, що системи стандарту GSM з тимчасовим поді-
лом каналів добре себе зарекомендували і поки є найпоширенішою 
системою в Європі. У США також є модифікація цієї системи. Прихи-
льники цього стандарту підкреслюють хорошу якість мовлення, впев-
нену роботу в складних метеоумовах, в обстановці багатопроменевих 
завмирань і відносно невеликих значень відношення сигнал/завада. 
Помірні експлуатаційні витрати дозволяють операторам отримувати 
впевнений прибуток. 

Розвиток мобільного Інтернету вимагає багаторазового підви-
щення швидкості передачі даних. В результаті з'явився мобільний 
WiMAX на основі стандарту IEEE 802.16 e. Характеристики стандарту 
WiMAX передбачають взаємодію мобільних широкосмугових дротя-
них систем, включаючи цифрові абонентські лінії, що використовують 
технології xDSL. В системі мобільного WiMAX в основу покладено 
принцип радіоінтерфейсу ортогонального багато станційного доступу 
з частотним розділенням каналів – OFDMA, який значно відрізняється 
від тих режимів роботи, які прийняті в перших двох технологіях. Крім 
того, тут застосовуються антени MIMO в поєднанні з гнучкими схе-
мами каналоутворення, удосконаленими методами кодування і моду-
ляції. Технологія мобільного WiMAX може підтримувати швидкість 
цифрового потоку до 63 Мбіт/с за напрямом «вниз» і швидкість до 28 
Мбіт/с – «вгору». 

Метою роботи є вивчення процесів формування сигналів в квад-
ратурному модуляторі і демодулювання сигналу в стандарті GSM при 
багатопроменевому характері розповсюдження радіохвиль. 
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Рис.1 Імітаційна модель GMSK 

Дана розроблена модель відображає всі використовувані в експе-
рименті ілюстрації. Для цього я використав стандартні блоки із систе-
ми моделювання Simulink. Генератор випадкових чисел генерує цілі 
числа , випадково розподілені в діапазоні [0, М-1]. Далі стоїть пере-
творювач однополярного вхідного сигналу в біполярний вихідний си-
гнал. Потім сигнал подається на модулятори (GMSK, MSK) і фільтр 
Гаусса. З виходів модуляторів знімаються глазкові діаграми і спектри 
GMSK і MSK сигналів. Для перегляду синфазної I(t) і квадратурної 
Q(t) складових сигналу необхідно використовувати блок Complex to 
Real-Imag, який виділяє уявну і дійсну частини сигналу. З метою пере-
гляду спектрів GMSK сигналу при різних ВТ і MSK сигналу на одно-
му графіку, я використовував 4 модулятора GMSK з різними парамет-
рами ВТ (0.3, 0.5, 0.7, 1) і модулятор MSK, об'єднавши їх блоком Mux, 
який дозволяє об'єднати сигнали які надходять на нього, вивівши їх на 
один блок Spectrum Scope, побачивши при цьому всі спектри одночас-
но. Для ілюстрації імпульсних характеристик та нормованих АЧХ фі-
льтра Гауса при різних ВТ використовував візуалізацію характеристик 
фільтрів (Filter Visualization Tool). Перегляд сигналу на виході фільтра 
Гауса з ВТ=(0.3, 0.5, 0.7, 1) виробляється блоком Scope. 
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СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО РАДІОКЕРУВАННЯ 
ФУНКЦІЯМИ БПЛА 

Незважаючи на бурхливий розвиток обчислювальної техніки, за-
вдання розпізнавання голосових команд як і раніше не може вважати-
ся повністю вирішеною. При цьому її актуальність з часом тільки збі-
льшується. Найбільш зручними і ефективними засобами взаємодії лю-
дини з машиною були б ті, які є природними для нього: через візуаль-
ні образи і мову (голос). У зв'язку з цим все більш актуальною стає 
потреба в альтернативних, більш природніх методах керування різни-
ми об'єктами. Одним з найбільш природних для людини є управління 
за допомогою голосових команд. Використана система розпізнавання 
голосових команд управління на основі кепстрального аналізу, може 
охоплювати різні області технологічного застосування аж до управ-
ління високоточними військовими об'єктами, такими як безпілотні лі-
тальні апарати і.т.д. Розроблена система розпізнавання голосових ко-
манд має два режими: режим навчання і режим розпізнавання (тесту-
вання). Ці режими входять у функціональну схему системи розпізна-
вання голосових команд, завдання, якої полягає в первинній обробці 
мовного сигналу, виділення ознак розпізнавання, в якості яких вико-
ристовуються МЧКК. Подальша поведінка системи залежить від ре-
жиму роботи. Якщо система знаходиться в режимі навчання, отримані 
на етапі виділення ознак розпізнавання значення МЧКК, зберігаються 
в базу еталонних голосових образів. При знаходженні системи в стані 
розпізнавання, отриманий набір значень МЧКК порівнюється з набо-
рами з бази еталонних голосових образів. Також було проведене тес-
тування системи з трьома різними суб’єктами керування на розпізна-
вання чотирьох команд керування: «вверх», «вниз», «вправо», «вліво». 
Всі науково-експериментальні дослідження системи розпізнавання го-
лосових команд управління були проведені з урахуванням критерію 
мінімального відстані, в якості якого виступає дисперсія різниці мате-
матичних очікувань порівнюваних МЧКК, в залежності від якого змі-
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нювалися значення мінімальної дисперсії , тим самим даючи об'-
єктивну оцінку якості (достовірності) розпізнавання голосових команд 
управління в режимі тестування системи. Рішення про семантичне 
розпізнавання голосових команд приймається за критерій мінімальної 
дисперсії  в заданому порозі допустимого розпізнавання, 

, де . 
Дисперсія різниці математичних очікувань двох зразків голосових 

команд управління, записується в такий спосіб: 
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де ix  - МЧКК збережені в базі еталонних голосових образів, ix - 
МЧКК на рівні тестування системи, n  - кількість МЧКК. Кожний екс-
перимент показав, що МЧКК голосових команд суб'єктів управління 
відповідають критерію мінімальної дисперсії  в заданому порозі 
допустимого розпізнавання Θ=0.15, а значить, приймається рішення 
про позитивний результат розпізнавання вимовлених голосових ко-
манд. У всіх інших випадках голосові команди не розпізнаються, так 
як значення  не відповідають обраним критерієм, а значить, 
МЧКК вимовлених голосових команд не збігаються з МЧКК, які збе-
режені в базі еталонних голосових образів, тобто, голосові команди не 
розпізнаються.  

Отже, наведені вище результати тестування свідчать про те, що 
розроблена система є функціонуючою й при подальшому її вдоскона-
ленні, яке може полягати в збільшенні словника системи й в впрова-
джені шифрування й кодування даних, можливе її впровадження в 
якості допоміжного або основного інтерфейсу керування БПЛА для 
забезпечення якісного вирішення поставлених завдань у військово-
розвідувальних цілях. Також на основі цієї системи можуть бути по-
будовані більш складні рішення голосового управління. 

95



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

7 – 9 ЧЕРВНЯ 2016 Р., НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. КИЇВ 

 

УДК 681.518.005  
Ш.С. Мамієв 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ 
МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ  

Ми живемо під час важливих досягнень у галузі телекомунікацій. 
Ділові    відносини між людьми все більше забезпечуються за рахунок 
складних телекомунікаційних  засобів спілкування. Велику і важливу 
роль у процесі використання засобів зв’язку набувають процеси техні-
чного обслуговування та ремонту цієї техніки. Існуючі підприємства з 
ремонту покладаються лише на суб’єктивний досвід своїх працівників 
у цій галузі і не можуть надати довгострокову гарантію на відремон-
товані термінали. Тому дуже важливо розробити методи вдосконален-
ня процесу технічного обслуговування та ремонту. У якості засобів 
контролю використовуються прилади та програми діагностування, що 
розробляються виробниками мобільних телефонів і надходять до сер-
вісних центрів або фірм, що займаються ремонтом та мають з вироб-
никами телефонів відповідні домовленості. Існуючі засоби контролю 
та діагностування мають ряд недоліків: 
• відсутня уніфікація обладнання; 
• висока вартість обладнання; 
• ручна реєстрація результатів контролю; 
• можливість внесення суб’єктивних помилок в результати контро-

лю оператором; 
Запропоновано метод організації  процесу технічного обслугову-

вання та ремонту мобільних радіотелефонів  шляхом використання 
програмного пакету Multisim. Використання пакету дає змогу визна-
чати несправні вузли та елементи телекомунікаційних пристроїв шля-
хом їх моделювання та контролю вихідних параметрів. Використання 
дає можливість єдиного підходу при ремонті телефонів любих конс-
трукцій. Показані основні переваги даного підходу. Описаний процес 
моделювання та дослідження схеми підсилювача звукової частоти у 
програмі Multisim. Також описаний процес моделювання несправнос-
тей у схемі підсилювача звукових частот на конкретних прикладах та 
реакція схеми на внесення різного роду несправностей. 
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 ЗАХИСТ  ІНФОРМАЦІЇ  В  БЕЗДРОТОВИХ  МЕРЕЖАХ  

Останнім часом бездротові (Wi-Fi) мережі отримали величезне 
розповсюдження. Але, нажаль, більша частина доступної інформації 
на тему бездротових мереж та їх безпеки розрізнена та не системати-
зована. Саме тому головною метою даної роботи є огляд усіх присут-
ніх на ринку технологій та методів захисту, що дозволяють зробити 
Wi-Fi мережі безпечними у використанні. Сьогодні бездротові мережі 
можуть бути використані як у офісах, хот-спотах, так і в домашніх 
умовах. Їхнє використання може бути зумовлене одним із наступних 
чинників: необхідність забезпечення мобільності користувачів, необ-
хідність підключення великої кількості користувачів у майбутньому; 
неможливість використання дротової мережі.   

Протокол безпеки WEP (Wired Equivalent Privacy) зараз викорис-
товується всіма сучасними пристроями, в специфікаціях яких є підт-
римка Wi-Fi. Даний протокол був спочатку закладений в специфіка-
цію бездротових мереж IEEE 802.11. Особливістю протоколу WEP є 
те, що він дозволяє шифрувати потік даних на основі алгоритму RC4 з 
ключем розміром 64 або 128 біт. Довжина статичної складової цих 
ключів може бути від 40 до 104 біт. Також є присутня і динамічна 
складова, розміром 24 біти, яку ще називають вектором ініціалізації 
(Initialization Vector, IV). Вектор ініціалізації використовується для 
модифікації ключової послідовності. При використанні вектора ініціа-
лізації ключова послідовність генерується алгоритмом шифрування, 
на вхід якого подається секретний ключ, поєднаний з IV [1]. Процеду-
ра WEP-шифрування виглядає наступним чином. Спочатку дані, що 
передаються в пакеті перевіряються на цілісність (алгоритм CRC-32), 
після чого контрольна сума (integrity check value, ICV) додається в 
службове поле заголовка пакета. Далі генерується 24-бітний вектор 
ініціалізації (IV), а до нього додається статичний (40 - або 104-бітний) 
секретний ключ. Отриманий таким чином 64 - або 128-бітний ключ і є 
вихідним ключем для генерації псевдовипадкового числа, яке викори-
стовується для шифрування даних. Далі дані змішуються (шифрують-
ся) за допомогою логічної операції XOR з псевдовипадковою ключо-
вою послідовністю, а вектор ініціалізації додається в службове поле 
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кадру. Існує два способи автентифікації користувачів, якщо викорис-
товувати WEP - Open System (відкрита) і Shared Key (з загальним 
ключем).  При використанні відкритої автентифікації, по суті, ніякої 
автентифікації не виконується, тобто будь-який користувач може 
отримати доступ в бездротову мережу. При використанні автентифі-
кації з загальним ключем – відбувається шифрування даних згідно ал-
горитму. Однак навіть при відкритій системі допускається застосу-
вання WEP-шифрування даних. 
Протокол безпеки WPA 
Основними складовими WPA являються EAP (протокол, що розши-
рює протокол автентифікації (Extensible Authentication Protocol), TKIP 
(протокол часової цілісності ключів (Temporal Key Integrity Protocol) 
та MIC (технологія криптографічної перевірки цілісності пакетів 
(Message Integrity Code) [1]. 
Головною відмінністю протоколу WPA від WEP стала наявність ди-
намічної генерації ключів шифрування, що дозволило кодувати кожен 
пакет, що відправляється власним ключем шифрування. Крім того, 
кожен пристрій у мережі забезпечується додатковим ключем, який 
змінюється через певний проміжок часу. 
Аутентифікація відбувається із застосуванням протоколу аутентифі-
кації ЕАР (Extensible Authentication Protocol, розширюваний протокол 
автентифікації) за допомогою служби (сервера) дистанційної аутенти-
фікації RADIUS або попередньо погодженого загального ключа.  
Якщо в мережі відсутній RADIUS-сервер, то роль сервера аутентифі-
кації виконує сама точка доступу - так званий режим WPA-PSK (pre-
shared key, загальний ключ). У цьому режимі в настройках усіх точок 
доступу заздалегідь прописується загальний ключ. Він же прописуєть-
ся і на клієнтських бездротових пристроях. Такий метод захисту теж 
досить безпечний (по відношенню до WEP), проте дуже не зручний з 
точки зору управління. PSK-ключ потрібно прописувати на всіх безд-
ротових пристроях, користувачі бездротових пристроїв його можуть 
бачити. Якщо буде потрібно заблокувати доступ якомусь клієнту в 
мережу, доведеться заново прописувати новий PSK на всіх пристроях 
мережі і так далі. Іншими словами, режим WPA-PSK підходить для 
домашньої мережі і, можливо, невеликого офісу, але не більше того. 
При цьому аутентифікація має на увазі вхід користувача після введен-
ня логіна і пароля, які перевіряються на сервері аутентифікації 
RADIUS. За шифрування даних у WPA відповідає протокол TKIP, 
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який, хоча і використовує той же алгоритм шифрування - RC4 - що і в 
WEP, але на відміну від останнього, використовує автоматично підіб-
рані 128-бітові ключі, які створюються непередбачуваним способом і 
загальне число варіацій яких досягає 500 мільярдів. Він застосовує 
більш довгий вектор ініціалізації і використовує криптографічну кон-
трольну суму (MIC) для підтвердження цілісності пакетів (остання є 
функцією від адреси джерела і призначення, а також поля даних). 
Складна ієрархічна система алгоритму підбору ключів і динамічна їх 
заміна через кожних 10 Кбайт (10 тис. переданих пакетів) роблять си-
стему максимально захищеною. Це дозволяє не тільки підвищити рі-
вень захищеності даних, але і зберегти зворотну сумісність з протоко-
лом безпеки WEP .Технологія перевірки цілісності повідомлень MIC 
(Message Integrity Check) захищає  від зовнішнього проникнення і змі-
ни інформації. Досить складний математичний алгоритм дозволяє зві-
ряти відправлені в одній точці і отримані в іншій дані. Якщо відмічені 
зміни і результат порівняння не сходиться, такі дані вважаються по-
милковими і відхиляються. Шифрування базується на використанні 
випадкового вектора ініціалізації IV (Initialization Vector, вектор ініці-
алізації) і WEP-ключа, які складаються і в подальшому використову-
ються для кодування пакетів. Результатом такого складання може ста-
ти величезна кількість різних ключів, що дозволяє домогтися практи-
чно стовідсоткового захисту даних. Крім того, протокол безпеки WPA 
підтримує вдосконалений стандарт шифрування AES. Цей стандарт 
використовує захищений алгоритм кодування, який набагато ефектив-
ніше алгоритму RC4. Проте за це приходиться платити підвищеним 
трафіком і, відповідно, зменшенням пропускної здатності мережі.[4] 
Необхідною умовою роботи з протоколом безпеки WPA є те, що всі 
пристрої, підключені до мережі повинні підтримували його. Якщо та-
кої підтримки не буде, то буде використовуватися WEP. 
Протокол безпеки WPA2 
Протокол безпеки WPA2 реалізує CCMP і шифрування AES, за раху-
нок чого WPA2 став більш захищеним, ніж свій попередник. Підтрим-
ка протоколу безпеки WPA2 є обов'язковою умовою для всіх сертифі-
кованих Wi-Fi пристроїв.  
CCMP – протокол, який був покликаний замінити менш надійного по-
передника TKIP. У своїй роботі даний протокол використовує алго-
ритм AES. Він є обов’язковим для WPA2 та необов’язковим для WPA. 
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WPA2 використовує два типи ключів: Pairwise Transient Key (PTK), 
який унікальний для кожного клієнта для захисту особистого трафіку; 
Group Temporal Key (GTK) для захисту широкомовних даних, які доо-
магають відрізнити одну мережу від іншої. 
В даній роботі був проведений аналіз сучасних протоколів безпеки  
wi-fi мереж. Виділені основні переваги та недоліки використання су-
часних протоколів для організації захищених бездротових мереж. Та-
кож даний аналіз дозволив відмітити, що для забезпечення безпеки wi-
fi мереж також використовують різного роду технології обмеження 
доступу. Найпоширенішими являються фільтрація по MAC-адресах та 
приховування SSID. 
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БЕЗПРОВОДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ  

Призначенням комп’ютерних мереж  було й залишається можли-
вість  здійснювати передачу даних  між різними типами комп'ютерних 
пристроїв. Це можливо, незалежно  від виду технологій передачі да-
них: дротове або безпроводове з'єднання.  
Останнім часом  все більше і більше пристроїв оснащується  безпро-
водовими модулями  передачі даних, так як вони дозволяють вільно 
пересуватися  в межах певної території.  

Так, як безпроводова мережа не потребує прокладання кабелів 
важко заперечити такі переваги безпроводової мережі, як мобільність 
користувачів в зоні її дії і простота підключення до неї нових користу-
вачів. У той же час безпроводові мережі на сучасному етапі їх розвит-
ку не позбавлені серйозних недоліків.  

Мета роботи: побудувати безпроводову інформаційно-
комунікаційну мережу для навчального процесу. Об’єктом дослі-
дження є кафедра ТКС НАУ.  

Сучасний стан безпроводових мереж дозволяє виконувати певну 
роботу без прив’язки до робочого місця чи обладнання.  

Виконавши аналіз доступних типів мережі, вибрали стандарт 
IEEE 802.11n.В нашій мережі нам більше підходить IEEE 802.11n , 
оскільки швидкість яку він забезпечує(до 150 Мбіт/с) нам цілком ви-
стачить, і немає необхідності встановлювати дорожче обладнання. 

Перевагою цього мережі цього стандарту є те що вона працює в 2 
діапазонах 2.4 ГГц та 5 ГГц. А також однією з переваг є те що можна 
використовувати мости для збільшення площі покриття. 

Дане обладнання також дає нам можливість використовувати FTP 
сервера на базі Linux, та Print-сервери. 
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Перш ніж переходити до підключення обладнання слід визначи-
тись топологією підключення. Найкращий вибір в нашому випадку це 
топологія зірка. 

 
Для розподілу прав користувачів я виділив 3 основні групи: 
1 –  адміністратори (викладачі – мають повний доступ до мережі) 
2 – користувачі (студенти, мають доступ до файлового сховища де бу-
дуть зберігатися необхідні підручники, лабораторні роботи та інші ко-
рисні матеріали)  
3 – гості  (абітурієнти або гості кафедри) 

Розроблена мережа доступу стандарту Wi-Fi 802.11n дозволяє: 
студентам мати доступ до лабораторних робіт; використовувати дану 
мережу для зберігання даних (Підручники, методична література, ла-
бораторні роботи). Оскільки більшість сучасних пристроїв мають  
Wi-Fi користувачі забезпечені робочими місцями так, як майже у ко-
жного є ноутбук, планшет або телефон з Wi-Fi.  
Запропонована мережа дозволить забезпечити  автономність роботи 
кафедри ТКС, а також виконувати лабораторні роботи досліджуючи: 
пропускну здатність; отримувати  статистичні дані.  
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УДК 004.042 (043.2)   
К.В. Марук  

Національний авіаційний університет, м. Київ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОЇ 
МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ SDH  

Системи SDH наступного покоління - багатофункціональні 
мультисервісні платформи, що надають безліч послуг без дорожнечі і 
складності накладених мереж. 

У даному проекті будуть розглянуті принципи побудови SDH 
транспортних мереж, їх синхронізації, управління. Також будуть 
розглянуті питання щодо реконструкції та модернізації місцевої 
ділянки мережі регіонального оператора, що надає послуги 
телефонного зв'язку і послуг, заснованих на Ethernet технології. 
       Будучи спроектованою по радіально-кільцевому принципу мережа 
SDH, є цілком надійною. Вхідні в її склад дев'ять вузлів (ЦАТС) 
зав'язані між собою по STM-4 за допомогою оптичної мережі, 
реалізованої на базі мультиплексорів вводу-виводу SMA-1/4 фірми 
«Siemens», які працюють по парі волокон. В якості захисту 
використовується метод SNCP (резервування трактів підмережевим 
з'єднанням). Резервування системи 1 + 1. З'єднання всіх ЦАТС мережі 
з МТС здійснюється на АТС-56 за допомогою мультисервісної 
платформи SURPASS hiT 7070 фірми «Siemens». В даному випадку 
синхросигнал виділяється з фрейма STM. У разі втрати синхросигналу 
обладнання деякий час може працювати від внутрішніх джерел 
синхронізації. 
        ЦАТС мережі представлені двох видів: EWSD фірми «Siemens» і 
французька МТ-20/25. 
        У більшості випадків на ділянках мережі застосований оптичний 
кабель марки ОКСТ Київської  компанії  «Одескабель» і ДПЛ 
компанії ПАО «ЮЖКАБЕЛЬ» м.Харків. У зв'язку з тим, що дані 
кабелі призначені для прокладки в кабельній каналізації, трубах, 
блоках, колекторах, тунелях, на мостах і в шахтах, а також 
спираючись на надані дані про мережі SDH міста, видно, що в місті  
досить розвинена кабельна каналізація. 

Особливістю обох оптичних кілець є те, що весь трафік з 
початку передається на АТС-56, на якій відбувається комутація 
каналів, і вирішується питання про передачу розмови на будь-яку з 
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ЦАТС мережі для подальшого з'єднання з абонентом. Винятком буде 
комутація всередині ЦАТС. 

 

 
 

Рис. 1. - Схема існуючої мережі з прив'язкою на місцевості 
 
Реконструкція мережі пов'язана із зростанням потреби в 

підключення міських номерів. Також це пов'язано із зростанням 
потреби в послугах передачі даних, виходу в інтернет, хостингу та ін. 
        Після реконструкції топологія мережі, замість радіально-
кільцевої структури прийняла вигляд двох кілець одного рівня 
пов'язаних між собою за допомогою інтерфейсних карт кроссового 
комутатора, в ролі якого виступає ЦАТС-56. Свій вибір я зупинив на  
кільцевій структурі, оскільки для «закільцевування» двох вузлів 
мережі (ЦАТС-54 і ПСЕ-610) є, на мою думку, єдине і дуже вигідне 
рішення, яке полягає в прокладці оптичного кабелю в існуючій 
кабельній каналізації між даними вузлами протяжністю 2069 км. В 
даному випадку відсутні витрати на будівництво нової кабельної 
каналізації і труднощі пов'язані з різними узгодженнями і проектними 
рішеннями.  
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УДК 004.051 (043.2)  
Д.Р. Меленчук 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

СТІЛЬНИКОВА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ      
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ  ПОВІДОМЛЕНЬ 

      На сьогоднішній день MMS (Multimedia Messaging Service, тобто 
служба мультимедійних повідомлень) є однією з найбільш актуальних 
та затребуваних  послуг на сьогоднішній день, які можуть бути запро-
поновані стільниковими операторами. MMS дозволяє обмінюватися 
мультимедійними повідомленнями в контексті сценаріїв «людина-
людина» та «людина-машина»  
     Основним міркувань при використання MMS є забезпечення мож-
ливості взаємодії зі службою електронної пошти Інтернету. На дода-
ток до цього користувач ММS може здійснювати вибірку повідом-
лень, ініційованих Інтернет-користувачами. Потреби мобільних кори-
стувачів зросли від просто голосових додатків на користь візуального 
контенту і контенту обміну повідомленнями. В службі мультимедій-
них повідомлень ММS зібраний "коктейль" з контенту обміну повідо-
мленнями та візуального контенту. Щоб домогтися своєчасного по-
дання цієї служби на ринку, робота по стандартизації була відповід-
ним чином розділена між організаціями 3GPP та WAP Forum. 
Нижче приведена таблиця короткого огляду Технічних Специфікацій 
MMS: 

 

105



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

7 – 9 ЧЕРВНЯ 2016 Р., НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. КИЇВ 

 

    Першим оператором, який запустив в березні 2002 року MMS в 
Європі, був Telenor. Ця ініціативу була підхвачена D2 Vodafone, T-
Mobile UK, Swisscom та іншими операторами в тому ж році. 
   В WAP MMS 1.0 конфігурація елементів, взаємодіючих за інтерфей-
сом ММ1, основана на рекомендаціях комплекту специфікації WAP 
1.x. В цій конфігурації мережевий елемент, який називається Шлюзом 
WAP, з’єднує мобільну мережу та домен Інтернет/Інтранет. Мережева 
конфігурація та відповідні стеки протоколів зображені нижче:  
     

 
          Ключовим елементом в структурі MMS являється ретрансля-
тор/сервер  MMS, відомий також як MMSC. Цей елемент відповідає за 
збереження та управління повідомленнями, зв’язані з ними звітами та 
повідомленнями. 
         Порівняно з SMS та EMS, служба MMS має цілий ряд переваг, 
про які ви детальніше дізнаєтесь в роботі. Це також гігантський крок 
на «дорожній карті» обміном повідомлення, яка безперечно має май-
бутнє в мережі стільникового зв’язку.  
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УДК 621.397 (043.2) 
О.В. Мельник 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ОБМІНУ ДАНИХ M2M, D2D, P2P 

В наш час пристрої можуть встановлювати з’єднання між собою за 
допомогою Bluetooth, Wi-Fi, та NFC. Однак ці технології не здатні за-
безпечити стійке з’єднання на великій відстані. Уявімо скільки при-
строїв можна знайти в радіусі 500 метрів і більше. 
Сучасні моделі обміну даних, такі як: M2M, D2D та P2P дозволяють 
реалізувати таку можливість і таким чином забезпечити з’єднання із 
тисячами пристроїв.  

M2M (Machine-to-Machine або Мobile-to-Мachine) - це нова кон-
цепція організації мереж, що реалізується через передачу телеметрич-
них даних від одного пристрою до іншого. Система M2M складається 
з периферійних вузлів,комунікаційного обладнання та програмного 
забезпечення. 

Периферійні вузли - це найчастіше датчики, що визначають стан 
навколишнього середовища і умови роботи фізичних пристроїв. Після 
збору, дані у вигляді цифрових сигналів передаються по мережі.  

Комунікаційне обладнання забезпечує передачу даних до додатків 
та інших вузлів. 

Програмне забезпечення на основі аналізу даних, отриманих від 
датчиків, приймає рішення і надсилає команди.  
Використання такої бездротової технології дає цілий ряд незапереч-
них переваг. Застосування технології M2M виключає прокладання ка-
бельної інфраструктури, що дозволяє заощадити час і скоротити кіль-
кість обслуговуючого персоналу, що робить бізнес більш ефективним 
і легко керованим. 

Сфери застосування M2M: 
Системи доступу; 
Системи охорони приміщень; 
Системи безпеки; 
Дистанційний контроль і управління "домашніми" приладами; 
Автомати з продажу, кавові автомати, обмінні машини і т.д.;  
Ліфти, ескалатори тощо; 
GSM відео. 
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D2D (Device-to-Device) - технологія, в основі якої лежить викори-
стання стандартного протоколу бездротового зв'язку, яка дозволяє 
мобільним пристроям (смартфонам, планшетам, та ін..) зв'язуватися 
безпосередньо один з одним, минаючи маршрутизацію, що виключає 
необхідність у базових станціях і точках доступу. 

Технологія D2D дозволяє зменшити час очікування встановлення 
зв'язку між абонентами бездротової мережі, збільшити швидкість пе-
редачі даних і знизити енергоспоживання. 

Ця технологія дозволяє пристроям спілкуватися між собою і три-
мати з'єднання в радіусі 500 метрів і може бути використана при вияв-
ленні в зоні доступу бездротового зв'язку мобільних пристроїв. 

Сфери застосування D2D: 
Соціальні додатки; 
Реклама; 
Обмін інформацією на побутовому рівні; 
Підтримка громадської безпеки.  
P2P (Point-to-Point) – це модель, що об’єднує безліч вузлів (комп'ю-

тери, смартфони та ін.), які взаємодіють за допомогою протоколу P2P, 
який забезпечує можливість створення і функціонування єдиної ме-
режі рівноправних вузлів. 

Протоколом P2P визначається логічна топологія мережі, механізм 
підключення і відключення від неї вузлів, а також алгоритм взаємодії 
останніх.  

Також здійснюється корекція помилок, регламентування форматів 
повідомлень, прохання про надання послуг і відгуків, маршрутизація в 
умовах постійного підключення і відключення вузлів. 

Сфери застосування P2P: 
Файлообмінні мережі;  
Розподільні обчислення; 
Фінанси;  
Медійний трафік. 
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УДК 004.056.53 (043.2) 
Д.С. Михайленко, 

Д.І. Бахтіяров 
Національний авіаційний університет, м. Київ 

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

Інформаційні ресурси держави або суспільства в цілому, а також 
окремих організацій і фізичних осіб являють собою певну цінність, 
мають відповідне матеріальне вираження і вимагають захисту від різ-
номанітних за своєю сутністю впливів, які можуть призвести до зни-
ження цінності інформаційних ресурсів. Впливи, які призводять до 
зниження цінності інформаційних ресурсів, називаються несприятли-
вими. Потенційно можливий несприятливий вплив називається загрозою. 

Захист інформації, що обробляється в автоматизованих системах 
(АС), полягає в створенні і підтримці в дієздатному стані системи за-
ходів, як технічних (інженерних, програмно-апаратних), так і нетехні-
чних (правових, організаційних), що дозволяють запобігти або ускла-
днити можливість реалізації загроз, а також знизити потенційні збит-
ки. Іншими словами, захист інформації спрямовано на забезпечення 
безпеки оброблюваної інформації і АС в цілому, тобто такого стану, 
який забезпечує збереження заданих властивостей інформації і АС, що 
її обробляє. Система зазначених заходів, що забезпечує захист інформації в 
АС, називається комплексною системою захисту інформації. 

Актуальність теми даної роботи полягає в необхідності розробки 
комплексних моделей захисту інформації в автоматизованих системах 
обробки інформації фінансового підприємства, оскільки на сьогодні-
шній день наступає новий етап автоматичних систем банківського са-
мообслуговування, в якому персонал банку все менше приймає участь 
у банківських транзакціях, а паперова інформація банківських платіж-
них документів все більше заміщується системою кодованих 
комп’ютерних файлів з «електронним підписом», що є єдиними носі-
ями інформації про здійснені банківські операції. 

Програмний комплекс АС функціонує як дворівнева інформацій-
на система, що забезпечує взаємодію розпорядника АС та органів ве-
дення бази даних АС в окремо створеній інформаційно-
обчислювальній телекомунікаційній мережі з використанням захище-
них комунікаційних мереж передачі даних. 
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Рис. 1 Загальна структура АС 

У рамках даної роботи було проведено дослідження становища 
вітчизняного нормативно-правового забезпечення в галузі безпеки ін-
формації та розроблено підходи до створення та впровадження ком-
плексної системи захисту інформації державного фінансового підпри-
ємства. Впровадження пропозицій і рекомендацій проведеного дослі-
дження в державному банку дозволяє: 

-суттєво підвищити якість моніторингу роботи систем захисту ін-
формації (криптозахист, антивірусний захист, захист доступу до інфо-
рмації, технічний захист обладнання мережі класу АС-3, програмний 
захист комп’ютерів мережі класу АС-3 від неліцензійного пограмного 
забезпечення та технологічних збоїв т ін.) на базі комплексної системи 
захисту інформації в автоматизованих системах банку; 

-підготувати банк до масового впровадження автоматів банківсь-
кого самообслуговування та зменшити ризик несанкціонованого втру-
чання в роботу систем обробки банківської інформації; 

-побудувати систему ієрархічних резервних сховищ банківської 
інформації, які дозволяють на протязі 1-2 діб відновити роботу аби-
якого зруйнованого відділення банку без втрат клієнтської та банків-
ської інформації; 

-побудувати надійну спеціальну транспортну мережу на базі тех-
нології VPN між комп’ютерними мережами банку класу АС-3 та кліє-
нтськими терміналами системи «Клієнт-банк» та «Інтернет-банкінг», 
які працюють через глобальну мережу Інтернет класу АС-3. 

Для реалізації захищеного документообігу та забезпечення ком-
плексного вирішення технічних питань організації захищеного юри-
дично значущого електронного документообігу на корпоративному 
рівні фінансового підприємства запропоновано програмне рішення 
ТОВ «крипто-ПРО» «EToken КриптоАРМ». 
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УДК 004.621.39 (043.2)  
Л.Ю. Моцун 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ 
LTE 

  Основною перевагою мереж побудованих на технології 3GPP 
LTE є передача  зі значно більшими (на порядок) швидкостями. Тех-
нологія LTE є черговим етапом еволюції мереж бездротового мобіль-
ного зв’язку після GSM та UMTS. 

Ця технологія дозволяє підвищити ефективність передачі  інфор-
мації, знизити питомі витрати на побудову мереж, розширити і удо-
сконалювати послуги, що вже надаються. 

Мережі на основі стандарту LTE здатні працювати практично по 
всій ширині спектра частот від 700 МГц до 3,8 ГГц. Швидкість зака-
чування за стандартом 3GPP LTE в теорії досягає 326,4 Мбіт/с 
(download), і 172,8 Мбіт/с на віддачу (upload). 

Практично забезпечує швидкість передачі даних від базової стан-
ції до пристрою абонента до 100 Мбіт/с і швидкість від абонента до 
базової станції – до 50 Мбіт/с. 

Операторам впровадження технології LTE дозволить 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. 

На сьогодні етап екстенсивного розвитку стільникового зв'язку 
майже  завершений. 

Подальший розвиток ринку відбувається за рахунок  розширення 
пакету послуг і зниження їх вартості та забезпечення стільникового 
зв'язку на територіях з малою густотою населення, вздовж автотрас і 
залізничних доріг. 

Тому стає важливою задача  зниження операційних затрат на екс-
плуатацію мережі, де найбільш значна частина приходиться на елект-
ропостачання (40-80% від сумарних затрат на експлуатацію БС).  

Сучасними тенденціями підвищення енергоефективності підсис-
теми базових станцій є: зниження енергоспоживання БС і використан-
ня альтернативних джерел електроенергії. 

Енергоспоживання   БС можна знизити оновленням застарілого 
обладнання, використанням систем динамічного енергозбереження 
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(Dynamic Energy Saving, Power Saving Mode), при використанні вино-
сних радіо блоків і розподілених антенних систем, а також удоскона-
ленням допоміжних систем (включає систему охолодження і систему 
живлення). 

Способами підвищення енергоефективності з  використанням 
альтернативних джерел енергії є: мікро ГЕС, вітрові енергетичні уста-
новки, фотоелектричні елементи та інше. 

Враховуючи перспективність та сучасність LTE технології, як 
чергового етапу еволюції мереж мобільного зв’язку в Україні, розроб-
лено концепцію побудови мережі з підвищеною ефективністю на ос-
нові технології LTE в Полтавській області. Також проаналізовано 
структури мереж на базі технологій: GSM, UMTS, LTE. 

Враховуючи характеристики радіо інтерфейсу LTE, структуру 
мережі, принципи прийому та передачі інформації, принципи органі-
зації інформаційних потоків, диспетчеризації, переваги технології в 
частині частотного плану для базових станцій та основні характерис-
тики місцевості і кількості населення, що можуть стати потенційними 
клієнтами послуг мобільного зв`язку стандарту LTE, обрано оптима-
льне місце їх встановлення. 

Також стисло розглянуто необхідне обладнання, для побудови 
мережі. 
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О.О. Некришевич 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ 

    В даний час питання розпізнавання мови є досить актуальним і 
важливим. Розпізнавання мови знаходить все нові і нові області 
застосування, починаючи від програм, які здійснюють перетворення 
мовної інформації в текст і закінчуючи пристроями керування 
приладами та окремими механізмами. Системи розпізнавання мови 
можуть суттєво вдосконалити існуючі методи керування, а також 
вплинути на їх подальший розвиток. 

Доказом потреби сучасного світу в таких системах є 
багатомільйонні інвестиції в проекти, спрямовані на вдосконалення та 
розробку нових рішень. Розробкою теоретичної бази в області мовних 
технологій займаються безліч дослідницьких груп по всьому світу. В 
першу чергу це такі великі корпорації як IBM, Intel, Microsoft, AT & T. 
Ці компанії займаються теорією розпізнавання вже не один десяток 
років і є законодавцями в цій області. Але є і окремі проекти та 
розробки, спрямовані на вирішення конкретних завдань, наприклад – 
системи захисту з доступом до об'єкту певного мовця. 

Існуючі системи, забезпечують точність розпізнавання з 
вірогідністю 95-98%, залежно від розробника, технологій на яких 
будується ядро програмного коду, алгоритму що використовується, 
такі як: нейронні мережі, динамічне програмування та інші. 

Варто також враховувати специфіку використання для окремих 
проектів. Таким чином в певних умовах від системи потребується 
висока точність розпізнавання, коли вірогідність помилки навіть  в 1% 
може призвести до небажаних і навіть жахливих наслідків: аварії, 
незаконних дій зловмисників, та інше. А в інших умовах, ці системи 
повинні забезпечити високу швидкість розпізнавання з мінімальним 
набором команд.  

Головна проблема, що виникає при розробці систем 
розпізнавання мови, полягає в варіативності вимови одного і того ж 
слова як різними людьми, так і однією і тією ж людиною в різних 
ситуаціях. Людину це не збентежить, а ось комп'ютер - може. Крім 
того, на вхідний сигнал впливають численні фактори, такі як 
сторонній шум, віддзеркалення і перешкоди в каналі. Ускладнюється 
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це і тим, що шум і спотворення заздалегідь невідомі, тобто система не 
може бути підлаштована під них до початку роботи. 

Тому важливим питанням є співвідношення швидкодії і точності 
розпізнавань і захищеності системи, особливо в умовах використання 
в БПЛА. Оптимізація навіть одного з етапів може дати суттєвий 
приріст до точності розпізнавання команди, або швидкості 
розпізнавання. В цій галузі безліч проблем все ще залишаються 
невирішеними, багато ідей вимагають подальшого розвитку. 

В даній роботі проведено експеримент, в якому показано приклад 
розпізнавання мовної команди для БПЛА. Система має спершу 
захопити мовний сигнал, провести його аналіз, виділити параметри 
аутентифікації і провести аутентифікацію. Відбувається порівняння з 
еталонним записом з бази даних, а також різницю в розпізнаванні 
однієї і тієї ж команди, промовленого різними людьми і порівняння 
програм на основі різних алгоритмів. Метою є не допустити до 
керування сторонніх людей та зловмисників, а також забезпечити 
виску точність і швидкість розпізнавання. 

 Інтерес наукового співтовариства та реалізація нових ідей може 
дати великий поштовх у впровадженні систем розпізнавання мови у 
цивільні, а також військові проекти.  
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БЕЗПРОВІДНА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВА 

У всьому світі стрімко зростає потреба в бездротових з'єднаннях, 
особливо в сфері бізнесу і IT технологій. Користувачі з бездротовим 
доступом до інформації завжди і всюди можуть працювати набагато 
продуктивніше і ефективно, ніж їх колеги, прив'язані до дротяних те-
лефонних і комп'ютерних мереж, так як існує прихильність до певної 
інфраструктури комунікацій. 

На сучасному етапі розвитку мережевих технологій, технологія 
бездротових мереж Wi-Fi є найбільш зручною в умовах, що вимагають 
мобільність, простоту установки і використання. Як правило, техноло-
гія Wi-Fi використовується для організації бездротових локальних 
комп'ютерних мереж, а також створення так званих гарячих точок ви-
сокошвидкісного доступу в Інтернет. 

Бездротові мережі мають, в порівнянні з традиційними провідни-
ми мережами, чималі перевагами, головною з яких, звичайно ж, є: 

-Простота розгортання; 
-Гнучкість архітектури мережі, коли забезпечується можливість 

динамічної зміни топології мережі при підключенні, пересуванні і від-
ключенні мобільних користувачів без значних втрат часу; 

-Швидкість проектування і реалізації, що є критичним при жорст-
ких вимогах до часу побудови мережі; 

-Так само, бездротова мережа не потребує прокладання кабелів 
(часто вимагає дроблення стін). 

У той же час бездротові мережі на сучасному етапі їх розвитку не 
позбавлені серйозних недоліків. Перш за все, це залежність швидкості 
з'єднання і радіуса дії від наявності перешкод і від відстані між прий-
мачем і передавачем. Один із способів збільшення радіусу дії бездро-
тової мережі полягає у створенні розподіленої мережі на основі декі-
лькох точок бездротового доступу. При створенні таких мереж з'явля-
ється можливість перетворити будівлю в єдину бездротову зону і збі-
льшити швидкість з'єднання незалежно від кількості стін (перешкод). 
Аналогічно вирішується і проблема масштабованості мережі, а вико-
ристання зовнішніх спрямованих антен дозволяє ефективно вирішува-
ти проблему перешкод, які обмежують сигнал. 
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Рис. 1 Розміщення безпровідних точок доступу на одному з поверхів 

підприємства 
У ході виконання роботи було проаналізовано основні стандарти бездро-

тового зв’язку, що розгортаються на території України, а саме: IEEE 802.11, 
IEEE 802.16, IEEE 802.20. В результаті аналізу було обрано один найпошире-
ніший стандарт IEEE 802.11n (Wi-Fi), що працює на частотах 2.4-5 ГГц з мак-
симально можливою швидкістю передачі даних до 300 Мбіт/с. Також було об-
ґрунтовано вибір даної технології для розгортання бездротової мережі в офісі 
приватного підприємства «Mice Travel» міста Києва. В якості вибору облад-
нання для реалізації проекту з погляду співвідношення ціна / якість було від-
дано перевагу на користь телекомунікаційного обладнання фірми D-Link. У 
технічній частині проекту розглянуто варіант побудови мережі бездротового 
доступу з встановленням шести точок доступу. Вибір обумовлений умовами 
технічних параметрів обладнання. У розрахунковій частині дипломної роботи 
проведені розрахунки ефективної ізотропної випромінюваної потужності і зо-
на покриття мережі. Для забезпечення належного захисту корпоративної та 
клієнтської інформації було розглянуто основні методи захисту бездротових 
мереж та запропоновано використання спеціалізованого алгоритму авториза-
ції в мережі WPA 2. Також завдяки використання фільтрації доступу в мережу 
за МАС - адресою радіомодуля мобільного пристрою було запропоновано ро-
змежування корпоративної і клієнтської інформації.  

В якості програмного забезпечення для моніторингу безпеки мережі на-
дано перевагу системі Airsnare від компанії Digital Matrix. Дана система відс-
тежує MAC - адреси всіх пакетів, переданих в бездротовому сегменті, і в разі 
виявлення чужих адрес сигналізує про це, а також дозволяє визначити IP-
адресу несанкціоновано підключеного вузла. 
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АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ АРХІТЕКТУРИ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

Інтернет речей – концепція обчислювлаьної мережі фізичних 
об'єктів, оснащених вбудованими технологіями для взаємодії один з 
одним або з зовнішнім середовищем [1], яка розглядає організацію 
таких мереж як явище, здатне перебудувати економічні та суспільні 
процеси, що виключає з частини дій і операцій необхідність участі 
людини. На жаль, ц зростання підключених пристроїв приносить під-
вищені ризики безпеки. При цьому дослідження щодо підвищення рі-
вня безпеки IoT можна розділити на чотири основні напрямки: захист 
комунікацій, захист пристроїв, управління пристроями, і розробка но-
вих моделей довіри. 

В результаті проведеного аналізу було виявлено наступні про-
блеми і уразливості Інтернету речей: 

1) DoS-атаки в Інтернеті речей. Оскільки все більше і більше 
пристроїв підключаються до мережі, вони вносять вклад в категорію 
пристроїв, які легко захоплюються в ботнети і можуть бути викори-
стані для розподілених нападів. Використання розподілених атак 
робить більш важким процес відстеження джерела атаки, в той же 
час полегшуючи можливість фізичного пошкодження пристроїв і 
компрометація додатків, на які вони орієнтовані.  

2) Прослуховування в Інтернеті речей. Було виявлено, що па-
сивні атаки можуть призначатися для каналів зв'язку, таких як Інте-
рнет, локальні провідні мережі і бездротові мережі, для отримання 
даних з потоку інформації. Очевидно, що якщо зловмисник отримає 
доступ до певної інфраструктури, то він може відновити інформа-
цію, що проходить через неї. Поки заходи безпеки спрямовані на за-
хист даних і інформації, ймовірність того, що зловмисник зможе 
отримати доступ до самої системи і вкрасти дані, є досить великою. 
Однією з найсерйозніших проблем в масштабному розуміння Інтер-
нету речей, з точки зору користувача, є управління даними.  
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3) Захоплення вузлів в Інтернеті речей. Такі речі, як вуличні 
ліхтарі і побутова техніка, фізично знаходяться в специфічних умо-
вах, і, замість того щоб вивести їх з ладу, зловмисники можуть 
спробувати витягти інформацію з цих речей. Замість атаки на сам 
пристрій зловмисник може бути націлений на інфраструктуру, яка 
використовується для зберігання даних організації або для їх оброб-
ки. Якщо, з іншого боку, фактичні дані в Інтернете речей розподіле-
ні, то для створення і обробки інформації будуть використовуватися 
різні об'єкти. Це означає, що зловмисникам знадобиться багато часу 
і сил, щоб контролювати таку кількість ресурсів.  

4) Фізична безпека датчиків. Фізичні атаки можуть пошкодити 
датчики пристроїв Інтернету речей або навіть привести їх у повніс-
тю непрацездатний стан, що являє собою явну загрозу безпеці. На-
приклад, зловмисник може увійти в будинок, де розташований дат-
чик, і виявити супутні електронні та фізичні сигнали інших сенсорів 
за допомогою обладнання для виявлення радіо-, тепло-, магнітних, 
візуальних та інших електронних сигналів. Потім зловмисник може 
визначити розташування датчиків на підставі властивостей сигналів, 
після чого вони можуть бути відключені фізично, знищені або вкра-
дені. Фізичне руйнування може бути здійснено з використанням на-
грівання, фізичної сили або порушення цілісності ланцюга датчиків, 
що робить датчик, нефункціональним.  

Як видно, проблемних місць в архітектурі Інтеренету речей 
безліч. Тому на думку авторів, необхідно розділити архітектуру ІoT 
на декілька складових підсистем, які потребують підвищення рівня 
захисту. Таким чином, предметом розгляду даної роботи було обра-
но сенсорну мережу, в якій однією із актуальних задач є оцінка імо-
вірності виникнення та протидії DoS атакам. 

Таким чином, можна сміливо стверджувати, що дослідження, 
присвячені проблемам, виявленим в даній роботі, і пошукам шляхів 
їх вирішення, являються вкрай актуальними, що в майбутньому  до-
зволить підвищити рівень забезпечення безпеки у всій архітектурі 
Інтернету речей. 

Список літератури 
Интернет вещей» — реальность или перспектива? http://www.mate-

expo.ru/ru/article/internet-veshchey-realnost-ili-perspektiva  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ЗА 
ТЕХНОЛОГІЄЮ PLC 

Зазвичай підключення до Інтернету здійснюється за допомогою 
телефонної лінії або через виділене з'єднання. Для використання виді-
леного з'єднання необхідно прокласти кабель, що є досить дорогою і 
трудомісткою процедурою. Також часто відсутня можливість постій-
ного використання телефонної лінії для доступу в Інтернет.  

Асоціація HomePlug Powerline Alliance розробила стандарт пере-
дачі даних побутовою мережею. Технологія PLC (Power Line 
Communications - комунікації через силові лініії), також відома як PLT 
(Power Line Telecoms), є дротовою технологією, спрямованою на ви-
користання кабельної інфраструктури силових електромереж для ор-
ганізації високошвидкісної передачі даних і голосу. Залежно від шви-
дкості передачі ділиться на широкосмугову (ВPL) зі швидкістю біль-
ше 1 Мбіт/с і вузькосмугову (NPL). 

PLC-системи потребують досить широкої смуги частот, щоб ви-
конувати високошвидкісні функції. Ця смуга розташовується в межах 
1-30 МГц. Існують три проблеми: 

• даний діапазон частот зайнятий короткохвильовими радіослу-
жбами: широкомовною, службою безпеки, аматорським радіо. 
Тому ці частоти повинні бути виключені 

• необхідно уникати інтерференції між адресними і внутрішніми 
системами; рішення - виділяти окрему смугу частот для кож-
ної програми 

• генеровані електромагнітні поля можуть порушувати прийом 
широкомовних радіотрансляцій або інших служб в тому ж ча-
стотному діапазоні. 

Основою технології Powerline є використання частотного поділу 
сигналу, за якого високошвидкісний потік даних розбивається на декі-
лька відносно низькошвидкісних потоків, кожен з яких передається на 
окремій частоті з подальшим їх об'єднанням в один сигнал. За переда-
чі сигналів побутовою мережею електроживлення можуть виникати 
великі загасання в передавальній функції на певних частотах, що при-
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зведе до втрати даних. Метод вирішення цієї проблеми - динамічне 
вимикання і ввімкнення передачі сигналу (dynamically turning off and 
on data-carrying signals). Суть даного методу полягає в тому, що при-
стрій здійснює постійний моніторинг каналу передачі з метою вияв-
лення ділянки спектра з перевищенням певного порогового значення 
загасання. У разі виявлення даного факту використання цих частот на 
час припиняється до відновлення нормального значення загасання. 

 Ще однією серйозною проблемою під час передачі даних побу-
товою електромережею є імпульсні перешкоди (до 1 мікросекунди), 
джерелами яких можуть бути галогенові лампи, вмикання і вимикання 
різних електроприладів і т.д. Для її вирішення використовується двос-
тупеневе (каскадне) завадостійке кодування бітових потоків перед 
тим, як вони будуть промодульовані і надійдуть у канал передачі да-
них.  

Під час передачі інформації за технологією PLC використовуєть-
ся переважно один з трьох фізичних методів модуляції: 

1. FSK (Frequency Shift Keying) - зміна частоти сигналу в залеж-
ності від інформації, що передається; 

2. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - "розбиття" 
спектру сигналу на кілька частот (каналів), передача в кожному каналі 
інформації незалежно і подальший збір на стороні приймача прийня-
тої інформації в єдиний інформаційний потік; 

3. SSM (Spread Spectrum Modulation) - "розширення" спектра сиг-
налу в більший діапазон, модуляція шумоподібним сигналом і коре-
ляційна обробка на стороні приймача. 

В зв'язку з передачею різних сигналів та імунітету до імпульсних 
перешкод найбільше розглядають широкосмугові методи з частотним 
мультиплексуванням. Перевага OFDM модуляції полягає в тому, що 
вона дозволяє уникати каналів, відповідних забороненим частотам і, 
разом з тим, підвищити рівень сигналу. Ще однією перевагою OFDM є 
її стійкість до так званого ефекту багатопроменевого запізнювання. 
Для послаблення цього ефекту символи передаються з великим періо-
дом. Стійкість може бути підвищена шляхом додавання захисного ін-
тервалу часу між символами, що передаються. Зазвичай використову-
ють циклічне розширення. Це збільшує довжину символу, не пору-
шуючи ортогональності. 
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ПРОЕКТУАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ «ГІБРИДНОЇ» МЕРЕЖІ 

Корпоративна комп’ютерна мережа - це основа IT інфраструктури 
будь - якого бізнесу. В наш час все більше компаній приділяють знач-
ну увагу при виборі рішення, на якому буде основана майбутня мере-
жа. При прийнятті економічних та технічних рішень перед побудовою 
корпоративної мережі слід розуміти, яким чином краще всього пок-
ращити та оптимізувати різноманітні бізнес-процеси, зробити систему 
відмовостійкою, надійною та здатною до масштабування.  

Останніми часом при побудові локальних комп’ютених мереж 
набуває популярності технологія безпровідного доступу Wi-FI. До пе-
реваг її використання разом із технологіями провідного доступу в ме-
жах корпоративної мережі можна віднести мобільність користувачів, 
так як кількість безпровідних пристроїв зростає з кожним днем. Також 
важливим є той факт, що безпровідна мережа не потребує для підклю-
чення абонентів наявності СКС, що в свою чергу значно зменшує ви-
трати на закупку та прокладку останньої. Таким чином симбіоз без-
провідних та провідних технологій в межах копоративної мережі до-
зволяє отримати технічні та економічні переваги при побудові гібрид-
ної мережі. 

 
Рис. 1 Модель мережевої інфраструктури 
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Масштабованість мережі забезпечується використанням облад-
нання з запасом продуктивності на майбутнє збільшення навантажен-
ня (більше вільних портів, більш потужне обладнання, швидкісні лінії 
зв'язку). 

Резервування - досягається використанням надлишкових лінків, 
управляється протоколами самих комутаторів. 

Конфіденційність і цілісність даних при передачі забезпечується 
аутентифікацією приєднання станції до точки доступу та шифруван-
ням переданих даних. Радіосигнал легко доступний кожному сторон-
ньому в зоні прийому, тому вимоги до аутентифікації і шифрування 
значно посилені в порівнянні з дротовими мережами. 

Агрегування ліній зв'язку підвищує продуктивність мережі. Під-
вищення продуктивності зв'язку між комутаторами шляхом агрегу-
вання ліній зв'язку в деяких випадках є більш ефективним, ніж заміна 
єдиної лінії зв'язку на більш швидкісний. Наприклад, незважаючи на 
те що сімейство Ethernet пропонує широкий вибір швидкостей фізич-
ного каналу, від 10 Мбіт / с до 10 Гбіт / с, десятикратне підвищення 
швидкості при переході від одного стандарту Ethernet до іншого не 
завжди потрібно і економічно виправдано. 

 
Рис. 2 Топологія гібридної мережі 

За проведеними розрахунками вдалося отримати гібридну мережу 
в якій використовуються провідні та безпровідні сегменти, використо-
вуючи при цьому в якості передавачів – wi-fi маршрутизатори, що є 
дуже зручним, та  дешевим рішенням для мережі, також використову-
валися провідні комутатори для під'єднання ПК. 

Також була розрахована пропускна здатність мережі. Для 50 ПК 
які будуть мати провідне підключення за технологією Ethernet. Та 50 
ПК які підключені через  WI-FI. 
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МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ ОПЕРАТОРА 
МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ  

За останні десятиліття мобільний зв’язок став невід’ємною части-
ною людського життя. Операторам мобільного зв’язку потрібно пос-
тійно покращувати свою мережу задля задоволення стрімко ростучих 
потреб абонентів у швидкості передачі даних. Базові станції є однією з 
основних складових мережі оператора, вони - сполучна ланка між 
внутрішньою мережею оператора та мобільними пристроями абонен-
тів. Від того, наскільки ефективно функціонують базові станції зале-
жить ефективність роботи всієї інфраструктури оператора. Тому роз-
робка методу оптимізації базових станцій є важливою роботою для 
покращення мобільного зв’язку загалом. 

 

 
Рис. 1 – Архітектура базової станції 

 
Основні складові базової станції (рис. 1) – головний процесорний 

модуль (BBU – Baseband Unit), радіомодуль (RRU – Remote Radio 
Unit) та антени. BBU та RRU з’єднані за допомогою інтерфейсу CPRI, 
а RRU та антени – за допомогою фідерів та/або джамперів. 

Однією з проблем базових станцій є передача електромагнітної  
хвилі від RRU до антен та навпаки. Частина сигналу втрачається у фі-
дерах та конекторах. Втрати сигналу настільки значні, що оператори 
часто використовують додаткове обладнання TMA (Tower Mounted 
Amplifier) для часткової нейтралізації цієї втрати. 

Вирішенням цієї проблеми може стати використання антен з вмо-
нтованими радіомодулями, що зведе до нуля втрати в інтерфейсі між 
антеною і RRU, зменшить кількість використовуваного обладнання і 
спростить структуру базової станції взагалі. 
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З появою нових стандартів зв’язку нового покоління 3G і 4G, 
оператори зіткнулися з ще однією проблемою – складності у монту-
ванні антен для стандартів UMTS і LTE. При цьому на несучих спору-
дах для антен (трубо стійках, баштах чи щоглах) встановлюється ве-
лика кількість антен, що збільшує навантаження на несучу споруду (а 
часто унеможливлює монтування антен через обмеження у вазі) та 
примушує встановлювати антени нижче існуючого обладнання (що 
погіршує покриття мережі). 

Як рішення для цієї проблеми пропонується використання муль-
тидіапазонних комбінованих антен, що мають у одному корпусі анте-
ни кількох стандартів одночасно. Це зберігає кошти на встановлення 
додаткових несучих споруд та економить місця на  несучій споруді, 
що дозволяє за необхідності встановити додаткове обладнання на іс-
нуючій споруді та зменшує витрати на арендну плату за розміщення 
антен. 

Іншою проблемою є складність та велика кількість обладнання 
базових станцій. Для кожного стандарту має використовуватись влас-
ний BBU. Тому, крім антен та радіомодулів для функціонування муль-
тистандартної базової станції потрібна ще й громіздка стійка з облад-
нанням BBU. 

Вирішенням цієї проблеми є SDR (Software Defined Radio) – про-
грамно-конфігурована радіопідсистема. Ця технологія дозволяє вста-
новлювати або змінювати робочі радіочастотні параметри, включаючи 
діапазон частот, тип модуляції та вихідну потужність. До спільного 
головного процесорного модуля можливо підключити декілька радіо-
модулів, кожен з яких забезпечує створення електромагнітного ви-
промінювання в необхідному частотному діапазоні. Використання цієї 
технології призведе до подальшого спрощення обладнання базової 
станції, суттєвого зменшення габаритів обладнання, зменшення спо-
живаного струму. 

Запропонований метод побудови значно спрощує архітектуру ба-
зових станцій, спрощує монтаж та експлуатацію обладнання, зменшує 
операційні та капітальні витрати оператора та завдяки зменшенню 
втрат електромагнітного випромінювання та збільшенні висоти підві-
су антен збільшує площу покриття базовою станцією. Впровадження 
такої схеми побудови дозволить оператору ефективніше використову-
вати свої ресурси та швидше розширювати власну мережу. 
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ПОЛІТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Проблема забезпечення захисту інформації є однією з найважли-
віших для сталого функціонування інформаційної структури підпри-
ємства, а також для мінімізації ризиків на підприємстві. Крім органі-
зації захисту програмними і апаратними засобами, важливим аспектом 
безпеки є норми і правила в області інформаційної безпеки. Тому не-
обхідно приділяти пильну увагу питанням інформаційної безпеки. Для 
підвищення обізнаності користувачів в області ризиків, пов'язаних з 
інформаційними ресурсами і для визначення ступеня відповідальності 
і обов'язків співробітників із забезпечення інформаційної безпеки на 
підприємстві було вирішено розробити політику інформаційної безпе-
ки та організаційно-розпорядчих документацію в області інформацій-
ної безпеки для підприємства. 

Метою даної роботи є розробка політики інформаційної безпеки 
та організаційно-розпорядчої документації в області інформаційної 
безпеки для підприємства. 

Для досягнення поставленої мети були виділені наступні завдан-
ня: 

1) аналіз інформаційної системи; 
2) аналіз і класифікація джерел загроз інформації; 
3) розробка приватної моделі загроз інформаційній безпеці; 
4) розробка політики інформаційної безпеки; 
Всі рішення з приводу безпеки, які ви реалізуєте або намагаєтеся 

реалізувати як адміністратор, у величезній мірі залежать від того, на-
скільки захищена або незахищена ваша мережа, яку функціональність 
вона надає користувачам і наскільки легка у використанні. Однак ви 
не зможете прийняти грамотні рішення в області безпеки, до тих пір, 
поки не визначите, які саме цілі перед собою ставите. До тих пір, поки 
ви не визначите свої цілі, ви так само не зможете хоч скільки-небудь 
ефективно використовувати будь-який набір інструментів і програм 
для забезпечення безпеки, оскільки ви просто не будете знати, що са-
ме і як слід перевіряти, і які обмеження використовувати. 

125



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

7 – 9 ЧЕРВНЯ 2016 Р., НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. КИЇВ 

 

 
Рис. 1 Схема взаємодії рівнів розробленої політики безпеки 

В результаті виконання даної роботи були розроблені необхідні 
організаційно-методичні документи і політика інформаційної безпеки. 
Організовано процес реагування на інциденти за фактами порушень захис-
ту інформації на підприємстві у вигляді Технічного регламенту. Було про-
аналізовано всі інформаційні ресурси підприємства. В ході аналізу ви-
явлено і класифіковано захищені інформаційні ресурси, класифіковані 
передбачувані порушники безпеки інформації, що циркулює на підп-
риємстві, виявлені і класифіковані актуальні загрози безпеці ПДН в 
ІСПДн на основі базової моделі загроз безпеки ПДО при їх обробці в 
ІСПДн, для зменшення ризику реалізації загроз, були запропоновані і 
реалізовані заходи протидії. 

Табл. 1 Реалізація механізмів безпеки 
Функція безпеки Рівень моделі безпеки 

1 2 3 4 5 6 7 
Аутентифікація   + +   + 
Управління доступом  + + + + + + 
Конфіденційність з'єднання   + + +  + 
Конфіденційність поза з'єднання    +   + 
Виборча конфіденційність   + +   + 
Конфіденційність трафіку  + + + +  + 
Цілісність з відновленням    +   + 
Цілісність без відновлення   + +   + 
Виборча цілісність   + +   + 
Цілісність поза з'єднання    +   + 
Неспростовність   + +   + 

позначення: "+" - Даний рівень може надати функцію безпеки 
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МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКІВ ТРАФІКУ В 
ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ LTE 

Зростання інформатизації суспільства підвищує вимоги до надій-
ності та продуктивності передачі даних в інформаційних телекомуні-
каційних мережах. Відповідно, із збільшенням кількості користувачів 
в мережі збільшується об’єм інформації, що передається. Це призво-
дить до загострення проблеми пікових навантажень. У зв’язку з цим 
актуальним є аналіз існуючих моделей та моделювання мережевого 
трафіку з метою створення засобів забезпечення якості передачі в 
ІТМ. 

Дослідження різних типів мережевого трафіку доводить, що ме-
режевий трафік є самоподібним або фрактальним за своєю природою, 
тобто в ньому присутні так звані спалахи або пачки пакетів, що спос-
терігаються в різні інтервали часу. З цього слідує, що широко викори-
стовувані методи моделювання і розрахунку мережевих систем, базо-
вані на використанні пуассонівських потоків, не дають повної та точ-
ної картини того, що відбувається в мережі.  

На сьогоднішній день розроблено безліч моделей, призначених 
для імітації фрактального трафіку. Аналіз доступних публікацій по 
моделюванню самоподібного трафіку дозволяє виділити наступні мо-
делі: фрактальний броунівський рух, фрактальний гаусівський шум, 
регресійні моделі трафіку, фрактальні точкові процеси, ON/OFF - мо-
дель, фрактальний рух Леві, мультифрактальні моделі, вейвлет моделі 
та моделі на основі класичних систем масового обслуговування.  

Розглянемо модель фрактального броунівського руху. В основі 
даної моделі лежить випадковий процес, що починається в початку 
координат з незалежними нескінченно малими гаусівськими пророс-
тами. ФБР може використовуватися для генерування сумарного або 
об’єднаного самоподібного трафіку (як той, що спостерігається в ме-
режевих буферах або відповідає розмірам файлів з аудіо або відео по-
токів і т. д.). ФБР широко використовує алгоритми випадкового пере-
міщення середньої точки (RMD-алгоритм) і алгоритми послідовного 
випадкового додавання (SLA- алгоритм). Під час дослідження моделі 
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був використаний алгоритм RMD. Основний принцип алгоритму ви-
падкового зсуву середньої точки (RMD - алгоритм) – рекурсивно роз-
ширювати згенеровану вибірку, додаючи нові значення в середніх то-
чках відносно значень в кінцевих точках. 

Також до розгляду була взята модель мережевого трафіку на 
основі систем масового обслуговування M/G/∞- модель. Як правило, 
такі моделі вдало описують трафік з пуассонівськими потоками. Од-
нак така модель як M/G/∞ здатна створити приблизно самоподібний 
трафік. Процес  M/G/∞ представляє гідну альтернативу існуючим мо-
делям трафіку за наступними причинами: 

- трафік з часовими кореляціями в широкому діапазоні мас-
штабів часу може моделюватись просто за допомогою управління по-
ведінкою хвостів довільного розподілу F(x). Наприклад, якщо 
розподіл F(x) має важкі хвости (або є експоненціальним), тоді процес  
M/G/∞ - довгочасно залежний (або короткочасно залежний); 

- процес  M/G/∞ успішно моделює деякі широко розповсюд-
жені додатки, такі як Telnet і FTP. Процес  M/G/∞  - модель, що під-
дається математичному трактуванню. 

Для характеристики «ступеня» самоподібності використовується 
параметр Херста. Значення Н=0,5 показує відсутність самоподібності, 
а великі значення Н (близькі до 1) показують велику ступінь самопо-
дібності процесу.  

Розглянуті моделі підходять для моделювання самоподібного 
трафіку даних в телекомунікаційних мережах з комутацією пакетів. 
Однак сучасні дослідження експериментально знятих реалізацій тра-
фіку показують, що характеристики трафіку можуть змінюватися в 
широких межах і залежати від великої кількості параметрів та налаш-
тувань реальних мереж, характеристик протоколів, інформації, що пе-
редається та поведінки користувачів. Тому варто використовувати ме-
тод розподілення навантаження, який крім таблиць маршрутизації 
підтримує топологічні таблиці і володіє додатковими відомостями, що 
відображають стан каналів. Математична модель даного методу відо-
бражає функціональну сторону роботи маршрутизатора, а для прий-
няття рішень по управлінню підкріплена інформацією про структуру і 
функціонування мережі (або локальної ділянки мережі). 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛОКАЛЬНО-
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В CISCO PACKET TRACER 

Використання локально-обчислювальних мереж супроводжується 
необхідністю збільшення протяжності мережі, кількості користувачів 
або її пропускної спроможності. Необхідність таких змін обумовлена 
здебільшого розвитком організації. При цьому зміна мережевої інфра-
структури призводить до зростання витрат на експлуатування локаль-
но-обчислювальних мереж.  Оптимізування мережевого трафіку, за-
безпечення надійності та безпеки функціонування таких мереж при 
збільшенні кількості  її користувачів можливе завдяки сегментуванню. 
Цей підхід дозволяє відобразити мережу набором сегментів та, як на-
слідок,  
− по-перше, розподіляти навантаження між сегментами;  
− по-друге, ізольовувати проблеми тільки в рамках одного сегменту;  
− по-третє, обмежувати доступ користувачам поза даним сегментом. 

Для побудови комп’ютерної моделі вибрано середовище Cisco 
Packet Tracer – симулятор мережі передачі даних, що випускається фі-
рмою Cisco Systems. Дозволяє будувати функціональні моделі мережі, 
налаштовувати маршрутизатори і комутатори, організовувати взаємо-
дію між декількома користувачами (через хмару).  

У цьому застосунку реалізовані серії маршрутизаторів Cisco 800, 
1800, 1900, 2600, 2800, 2900 і комутаторів Cisco Catalist 2950, 2960, 
3560, а також міжмережевий екран ASA 5505. Бездротові пристрої 
представлені маршрутизатором Linksys WRT300N, точками доступу і 
стільниковими вишками. Крім того є сервери DHCP, HTTP, TFTP, 
FTP, DNS, AAA, SYSLOG, NTP і EMAIL, робочі станції, різні модулі 
до комп’ютерів та маршрутизаторів, IP-фони, смартфони, хаби. 
Об’єднувати мережеві пристрої можна за допомогою різних типів ка-
белів, таких як прямі і зворотні, оптичні та коаксіальні кабелі, послі-
довні кабелі та телефонні пари. 
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Створення віртуальної локально-обчислювальої мережі в середо-
вищі Cisco Packet Tracer проводилося на прикладі 7 персональних 
комп’ютерів, основні результати моделювання зображені на рис. 1. 

 
Рис. 1 ЛОМ з 7 ПК в середовищі Cisco Packet Tracer 

Використання віртуального сегментування локально-
обчислювальної мережі дозволяє оптимізувати мережевий трафік, за-
безпечити надійність та безпеку функціонування комп'ютерної мережі 
при зростанні кількості користувачів. Це досягається завдяки терито-
ріальному рознесенню користувачів, існуванні можливості їх перемі-
щення, обмеженості впливу широкомовних повідомлень конкретним 
сегментом. Віртуальні локально-обчислювальні мережі утворюються 
за набором портів, МАС-адресою, протоколом. Зокрема, використання 
портів дозволяє уникнути змін топології при переміщенні користува-
чів та ускладнити внесення зміну у VLAN. Характерною особливістю 
підходу на основі МАС-адреси є уникнення переналаштувань комута-
тора та наявність часових затримок. Тоді як утворення VLAN  за про-
токолом  дозволяє  виділити одну або декілька таких мереж призна-
ченням однієї або декількох ІР-адрес конкретному порту комутатора. 

В розельтаті виконання моделювання розроблено комп’ютерну мо-
дель віртуальної локально-обчислювальної мережі в середовищі Cisco 
Packet Tracer. Для цього визначено перелік компонентів такої мережі 
та описано їх налаштування, правильність яких перевірено за допомо-
гою утиліти ping. 
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МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ АВІАЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

Сьогодні багато великих та конкурентоспроможних компаній 
намагаються розробити максимально надійну та захищену мережу, 
яка буде працювати цілодобово. Також стоїть питання про те, щоб ця 
велика мережа якомога краще справлялася з великим потоком 
інформації, яка проходить між працівниками підприємства.  

Майже кожна велика компанія має свої філіали не тільки в межах 
країни, але й по всьому світу. Тому, насамперед, стоїть задача 
передачі конфіденційної інформації з упевненістю, що ніхто крім 
уповноважених працівників компанії не має до неї доступу. 

Метою роботи є розробка максимально надійної, стійкої та 
захищеної моделі корпоративної мережі авіаційного підприємства, із 
врахуванням подальшого розвитку підприємства, що дозволить 
швидко підключати нові робочі місця. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі 
основні задачі: 

- проаналізувати існуючі та обрати оптимальну топологію мережі; 
- спланувати та побудувати мережу; 
- обрати оптимальне обладнання та програмне забезпечення;  
- забезпечити надійність та захищеність розробленої мережі.  
Корпоративна мережа – це телекомунікаційна мережа, що 

об'єднує в єдиний інформаційний простір офіси, підрозділи та інші 
структури, що знаходяться на значній відстані один від одного. 
Корпоративна мережа дозволяє спільно використовувати мережеві 
ресурси компанії – сервери, комп'ютери та інші пристрої, підключені 
до мережі, а також дозволяє забезпечувати роботу необхідних для 
компанії бізнес-додатків, таких як мережеві бази даних, файловий 
обмін, електронна пошта, IP-телефонія, системи взаємовідносин з 
клієнтами, системи управління, проводити відеоконференції з 
віддаленими підрозділами тощо. 

Першочергово було досліджено авіаційне підприємство, яке 
складається із 6 будівель: головна будівля, адмінбудівля, технічна 
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будівля, навчальний центр, медичний центр та протирадіаційне 
укриття; 2 віддалених філіалів в інших містах та 1 вертолітного 
майданчика. Детально розглянуто технічну будівлю з описом кожного 
поверху.  

Корпоративна мережа була побудована на основі 
оптоволоконного кабелю, через його високу швидкість передачі 
інформації (від 1 до 10 Гбіт/с на відстані 1 км); малі втрати; високу 
перешкодозахищеність; малі габаритні розміри і масу; і, як наслідок, 
можливість доводити відстані між передавальним та приймальним 
пристроями до 400-800 км.  

При виборі оптимальної топології було звернено увагу на три 
основні цілі: 

- забезпечення альтернативної маршрутизації і максимальної 
надійності передачі даних; 

- вибір оптимального маршруту передачі блоків даних; 
- надання прийнятного часу відповіді та потрібної пропускної 

здатності. 
Мережа побудована на основі спільного використання Windows 

Server 2008 R2 і Windows 7. Одна з цілей полягала в тому, щоб 
користувачі могли отримати потрібну їм інформацію незалежно від 
того, чи знаходяться вони в офісі чи ні. Тому користувачі, у яких є 
доступ до Інтернету, будуть автоматично підключатися до 
корпоративних мереж без яких-небудь дій з їх боку.  

Обладнання для створення мережі було вибране з урахуванням 
його надійності та швидкої передачі, прийому та обробки інформації. 
Комутатори та маршрутизатори обираємо від компанії Cisco, адже це 
визнаний лідер у галузі мережевих технологій. Обладнання має 
енергозберігаючі конструкції, підвищений термін служби, 
оптимізовані сервіси передачі відео та віртуалізації. 

Провівши аналіз можливих загроз та вразливостей, було обрано 
заходи для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності 
інформації. Також розроблено ефективну та надійну подачу живлення 
для цілодобового функціонування мережі.  

Таким чином у роботі була розроблена модель корпоративної 
мережі авіаційного підприємства, яка відповідає сучасним критеріям 
швидкодії, надійності, масштабованості та високому рівні 
інформаційної безпеки. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ 
МЕРЕЖЕЮ LTE 

З кожним роком кількість трафіку, який проходить через мобільні 
IP – мережі, збільшується експоненціально.  Згідно з публічно опублі-
кованими дослідженнями компанії Cisco, до 2020 року щомісячний 
мобільний трафік сягатиме 30,6 екзабайтів [1].  

Сьогодні кількість трафіку в мобільних мережах не є стабільною, 
це вплинуло на появу тенденції до масштабованості мереж. В сучас-
них LTE –мережах використовуються мікро-базові станції, кількість 
яких постійно змінюється. Це впливає на часту зміну топології мере-
жі. Зростає й кількість сучасних сервісів, які надають оператори мобі-
льного зв’язку. Сервіси стають ще більше вимогливими до затримок 
та пропускної здатності. 

Таким чином, виникає проблема у швидкому реагуванні на зміну 
топології мережі та керуванні сервісами різних типів у транспортних 
мережах. 

В цих умовах, до сучасної транспортної мережі можна поставити 
такі вимоги: 

• Масштабованість: транспортна мережа має швидко реа-
гувати на зміну топології, щоб підтримувати зростаючу 
кількість стільників з високою ємністю та пропускною 
здатністю; 

• Гнучкість: сукупність мікро- та макростільників впливає 
на виникнення вимоги до транспортної мережі відповіда-
ти параметрам Quality of Service (QoS); 

• Простота транспортної мережі є необхідною для ефекти-
вного керування трафіком та зменшення затримок.  

Дані вимоги може задовольнити концепція SDN (Software Defined 
Networks). Згідно даної концепції, мережа поділяється на дві площи-
ни: контрольну (сигналізація) та площину даних. У концепції SDN 
поєднуються програмована мережа та віртуалізація. Це дозволяє 
забезпечити гнучке керування мережею. Головним елементом 
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програмованої мережі є SDN – контролер, який здійснює керування 
шляхом використання протоколу Open Flow (рис. 1). 

 
Рис. 1. Архітектура концепції SDN 

У роботі пропонується оптимізація транспортної мережі LTE за 
рахунок використання концепції SDN. 

Використання концепції SDN дозволить мобільним операторам 
зробити глобальні зміни в мережах, які базуватимуться на таких фак-
торах як індивідуальні швидкості потоків та агрегація потоків за ок-
ремими портами, тривалістю потоків, кількістю користувачів на одну 
базову станцію або доступною пропускною здатністю, сервісом або IP 
– адресою.  Для більш ефективного керування інформаційними пото-
ками, SDN – контролер може використовувати вагові коефіцієнти, які 
залежатимуть від даного сервісу, для розрахунку метрики з метою ви-
бору найоптимальнішого маршруту.  

Таким чином, впровадження концепції SDN сприяє збільшенню 
пропускної здатності транспортної мережі LTE, зменшенню затримки 
та ефективному використанню ресурсів.  

Інформаційні джерела 
1. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic 

Forecast Update, 2015–2020 White Paper [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: URL: 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-
networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html 
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ЗАХИЩЕНА КОРПОРАТИВНА МЕРЕЖА З 
ВИКОРИСТАННЯМ VPN ТЕХНОЛОГІЇ 

Останнім часом в світі телекомунікацій спостерігається підвище-
ний інтерес до віртуальних приватних мереж. Це обумовлено необхід-
ністю зниження витрат на утримання корпоративних мереж за раху-
нок більш дешевого підключення віддалених офісів і віддалених ко-
ристувачів через мережу Internet. Дійсно, при порівнянні вартості пос-
луг по з'єднанню декількох мереж через Internet, наприклад, з мере-
жами Frame Relay можна помітити суттєву різницю у вартості. Однак 
необхідно відзначити, що при об'єднанні мереж через Internet, відразу 
ж виникає питання про безпеку передачі даних, тому виникла необ-
хідність створення механізмів дозволяють забезпечити конфіденцій-
ність і цілісність інформації, що передається. Мережі, побудовані на 
базі таких механізмів, і отримали назву VPN. 

Нерідко людям потрібен доступ до своєї інформації, що зберіга-
ється на їх домашньому комп'ютері, або на комп'ютері фірми. Цю 
проблему можна вирішити, організувавши віддалений доступ до нього 
за допомогою модему і телефонної лінії. Використання телефонної лі-
нії має свої особливості. Недоліки цього рішення в тому, що дзвінок з 
іншої країни коштує чималих грошей. Є й інше рішення під назвою 
VPN. Переваги технології VPN в тому, що організація віддаленого до-
ступу робиться не через телефонну лінію, а через Internet, що набагато 
дешевше і краще. На мою думку, технологія VPN має перспективу на 
широке поширення по всьому світу. 

Практична задача забезпечення інформаційної безпеки при вико-
ристанні розподіленої структури корпоративної мережі полягає в роз-
робці моделі представлення системи (процесів) ІБ, яка на основі вико-
ристання технології віртуальних приватних мереж, дозволяла б вирі-
шувати завдання створення, використання і оцінки захищеності СЗІ 
для проектованої корпоративної ІС.  

У даній роботі розроблена така корпоративна мережа, що дозво-
ляє об’єднати віддалені сегменти розподіленої мережі з належним 
станом захищеності і мінімальних фінансових затрат. 
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Схема захисту корпоративної мережі агентства з продажу неру-
хомості на території України та поза її межами «RealtyStar» зображена 
на рисунку 1. Реалізацією вимоги необхидності мати доступ до інфо-
рмації на віддалених філіалах підприємства, що розташовані на тери-
торії України та поза її межами стала захищена корпоративна мережа 
підприємства з використанням технології VPN. 

 
Рис. 1 Схема захисту, що забезпечує виконання сформульованих вимог 
Для реалізації пред'явлених вимог, досить установки програмного 

забезпечення ViPNеt [Координатор] тільки на шлюзи КМ, тому що 
весь трафік буде проходити через ці шлюзи і контролюватися. 

Для виконання пред'явлених вимог необхідно встановити 2 ре-
жим фільтрації трафіку, при якому всі з'єднання, крім дозволених, 
блокуються, і налаштували діапазон адрес локальної мережі на відпо-
відному інтерфейсі і всіх адрес на зовнішньому інтерфейсі. 

За підсумками аналізу отриманої захищеної системи можна сказа-
ти, що пред'явлені вимоги були виконані, і організований захист КМ з 
розподіленою структурою через Intеrnеt, c Prоxy-серверами і Коорди-
наторами на них, що відповідає меті даної роботи. 
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МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ 
СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ 

Поза всякими сумнівами, сьогодні телекомунікаційний світ стоїть 
на порозі тотальної мобільності. Впевненість у цьому підтверджують 
невтомні розробки та колосальні інвестиції виробників в області 
систем бездротового зв'язку. Мобільні технології з кожним роком все 
агресивніше вторгаються в фіксовану «єпархію», а якість мобільних 
реалізацій послуг телефонії передачі даних стає цілком порівнянними 
з тим, до якого споживач звик у традиційних мережах. Технологія 
LTE - яскравий тому приклад. 

Дослідженню технології LTE присвячено праць багатьох іно-
земних та вітчизняних авторів (В.О. Тихвінський, С.В. Терентьєв, А.Б. 
Юрчук   та інші), були зроблені припущення щодо кількості абонентів 
в світі в найближчі роки, проте методики прогнозування не розробля-
лося.  
Вибір методу прогнозування в конкретній ситуації часто залежить від 
поточного етапу циклу розвитку. Як показано на рисунку 1, всі проду-
кти і технології переживають приблизно однаковий життєвий цикл, 
що включає запуск, розвиток, зрілість і спад. На ранніх етапах, коли 
історичних даних недостатньо, більш корисними можуть виявитися 
якісні методи, тоді як з накопиченням даних можна буде використову-
вати кількісні методи. 

Кількісні методи
(багато даних)

Зрілість

Спад
Розвиток

Замовники

Якісні методи
(обмежені методи)

Запуск

Час

  
Рис.1 Методи прогнозування і життєвий цикл продуктів та те-

хнологій 
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Було проведено аналіз темпів росту абонентської бази користувачів 
стільникових мереж 2-го та 3-го поколінь на початкових етапах їх 
впровадження та у довгостроковій перспективі. Було показано, що ця 
кількість із часом досягає певного рівня насичення, обумовленого со-
ціальним, культурним, технологічним розвитком та демографічною 
ситуацією (для кожної країни він є різним). Досягнувши цієї межі за-
гальнонаціональна кількість абонентів залишається практично не-
змінною. Вказано основні причини поганого рівня впровадження та 
розвитку стільникових мереж третього покоління в Україні. Приблиз-
но розраховану можливу кількість користувачів мереж LTE в майбут-
ньому. 

На базі проаналізованих методів та моделей прогнозування 
було запропоновано модель прогнозування попиту на послуги мереж 
LTE, яка би повною мірою враховувала доходи населення, зміну віко-
вої структури населення, вплив конкурентних технологій на її впрова-
дження тощо. Були виявлені обмеження застосування даної методики 
на практиці при визначенні точної кількості майбутньої кількості ко-
ристувачів технології. 

Загалом питання розвитку і майбутнього розгортання мережі LTE 
на разі є дуже «гострим».По зрілості телекомунікації як галузь можна 
віднести до тих, що ростуть і розвиваються. На даному ринку постій-
но з’являються нові продукти й рішення, вдосконалюються тех-
нології. Тільки за декілька останніх років були винайдені перс-
пективні методи передачі інформації, в яких різко підвищилася 
швидкість передачі даних, з‘явилася можливість передавати не 
тільки голосову, але й відео і графічну інформацію. Було роз-
роблено простий інтерфейс користувача. 

Однак, для того, щоб розвиток технології не відбувалося 
заради розвитку технології, а мало комерційну доцільність, 
операторам необхідно чітко розуміти,що нові можливості будуть 
затребувані ринком виключно за умови близькості мобільної реаліза-
ції послуг передачі даних до звичної фіксованого як за рівнем якості, 
так і по вартості. 
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WI-VI — ТЕХНОЛОГІЯ, ЯКА ДОЗВОЛЯЄ 
БАЧИТИ КРІЗЬ СТІНИ 

Можливість виявлення людини за непрозорою перешкодою 
завжди цікавила військових, служби спеціального призначення та 
рятувальників. Наразі в світі існує декілька  варіантів такого 
обладнання. 

Кожен з цих приладів працює за принципом радара. 
Досліджувана зона сканується електромагнітними хвилями тієї 
довжини, яка б дозволяла проникати крізь перешкоди. За характером 
їх відбиття судять про кількість об'єктів на шляху поширення 
радіохвиль, їх швидкості і напрямку переміщення. 

Такі методи вже застосовуються, але вони ще не дозволяють 
досягти бажаного результату. Прилади дорогі, складні, габаритні або 
малоефективні. 

Позбутись перерахованих вище недоліків можна, якщо 
використовувати знайомий та широко поширений діапазон Wi-Fi. 
Пристрій, що, працює на основі цієї технології, отримав назву 
“Wireless Vision”, або просто Wi-Vi. 

У стандарті IEEE 802.11 виділяється чотирнадцять каналів з 
довжиною хвилі від 121 до 124 міліметрів. Дециметровий діапазон і 
типова потужність до ста міліват призводить до того, що якість зв'язку 
залежить від наявності будь-яких перешкод на шляху поширення 
сигналу. Помітний вплив надає переміщення людей, що і 
використовується в цьому випадку. У реальних умовах практично не 
зустрічається суцільних стін. У них є порожнечі та технологічні 
отвори, тому слабкий сигнал Wi-Fi проходить навіть через перешкоди, 
які зовні здаються монолітними. Звичайно, буквально бачити крізь 
стіни не вийде, Wi-Vi відстежує рух і виводить відповідне зображення 
на екран. 

У пристрої Wi-Vi сигнал випромінюється в протифазі одночасно 
двома антенами. Відбиття радіохвиль реєструються одним приймачем. 
Основна частина відбиття відбувається від стін і інших нерухомих 
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об'єктів всередині досліджуваного приміщення. Такі радіохвилі 
приходять одночасно і взаємно гасяться. У результаті обробки 
сигналу враховуються тільки радіохвилі, що відбились від рухомих 
об'єктів, тобто від людей. Коли людина віддаляється від розміщеного 
за стіною приладу, змінюється кут відбиття радіохвиль і рівень 
прийнятого сигналу зменшується. Відповідно рух в напрямку антени 
викликає зростання рівня сигналу. 

Прототип Wi-Vi використовує передавач з двома антенами й 
одним приймачем. Якщо  використовувати два передавача і один 
приймач, можна також визначити напрямок руху. 

Основними перевагами Wi-Vi є невисока вартість, мала 
потужність і компактний розмір. Пристрій може бути вбудований в 
стільниковий телефон, а за вартістю не відрізняється від звичайного 
модуля Wi-Fi. 

Технологія Wi-Vi має чимало потенційних сфер застосувань. Її 
можна використовувати в системах безпеки на будь-яких об’єктах, що 
охороняються, в тому числі й в службах авіаційної безпеки. 
Можливості Wi-Vi можуть стати в нагоді рятувальникам, які 
виконують пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Поліція може 
використовувати Wi-Vi-пристрій для виявлення кількості людей в 
будівлі і відстеження їх рухів, наприклад, у ході операцій зі 
звільнення заручників.  

Низька роздільна здатність зображення на екрані може здатися 
недоліком, але насправді це не так. У такому вигляді технологія не 
загрожує недоторканності приватного життя і може бути використана 
для спостереження за людьми похилого віку або інвалідами, які проти 
встановлення у своїй кімнаті відеокамер.  

Цю технологію можна використати в інтелектуальних системах 
типу “Розумний будинок” для відстеження жестів керування 
освітленням, опаленням тощо. Ґрунтуючись на ігрових технологіях 
використання рухів, таких  як  Kinect  чи  Wii, можна  сказати,  що для  
системи Wi-Vi є місце й у галузі відеоігор та інтерактивних розваг. 

На основі цієї технології також можна створювати системи 
постійного підрахунку кількості людей в громадському місці і 
регулювати його роботу. Наприклад, автоматична зміна параметрів 
роботи систем клімату і вентиляції, швидкості руху ескалаторів, 
частоти проходження транспорту тощо. 
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УДК 004.94 (043.2)  
А.М. Тирсенко 

Р.С. Одарченко 
Національний авіаційний університет, м. Київ 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ SDN МЕРЕЖІ 

Сучасні мережі передачі даних мають багато недоліків, таких як 
складність в управлінні, складність в масштабуванні, висока вартість 
мережі. Виникає необхідність вирішення цих проблем за допомогою 
створення нових технологій передачі даних. Такою технологією є 
SDN, яка має ряд переваг перед традиційними мережами. До них  
можна віднести: централізоване управління мережею, підвищення 
швидкості передачі завдяки розділенню рівнів керування та передачі 
даних, нові засоби безпеки, розширення можливостей обладнання, 
програмування додатків API, динамічна реконфігурація, віртуалізація, 
економічність. Оптимізація SDN мережі дозволить максимально розк-
рити потенціал даної технології і налаштувати її для використання у 
реальних комп’ютерних мережах.  

Концепція SDN базується на наступних принципах: 
o розділення площини передачі інформаційного трафіку та  

трафіку управління.  
o єдиний, уніфікований, незалежний від постачальника  

інтерфейс між рівнем управління та рівнем передачі даних. 
o логічно централізоване управління мережею, що здійснюється  

за допомогою контролера. 
o програмованість мережі.  
o віртуалізація фізичних ресурсів мережі. 

Створення моделі SDN-мережі надасть можливість оцінити осно-
вні параметри мережі, особливості правил маршрутизації, ефектив-
ність управління мережею, масштабованість. Моделювання SDN-
мережі надасть можливість дослідити принцип її роботи і порівняти 
його з традиційними мережами. Як наслідок, ми отримаємо можли-
вість дослідити переваги SDN-мережі та обґрунтувати доцільність її  
використання. А також виявимо недоліки, що дасть змогу розробити 
методи для їх подальшого усунення. 

Моделювання необхідне для попереднього тестування роботи  
мережі. Тому на основі створеної імітаційної моделі мережі SDN  
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вивчатиметься потенційна архітектура мережі підприємства.  
Для створення такої моделі використаємо програмне забезпечення 
Mininet – середовище для моделювання SDN мереж, яке на даний час 
не має аналогів. На основі створеної імітаційної моделі можливо  
проводити досліди на мережі, наприклад: вивчати таблиці потоків,  
перехоплювати трафік мережі, емулювати обрив зв’язку, розглядати 
дії контролера у разі виникнення аварійних ситуацій тощо.  
Використовуючи мову програмування Python можна розширити мож-
ливості середовища моделювання Mininet.  

Підвищення ефективності SDN мережі можна досягнути з допо-
могою використання додатків API для керування мережею. Наприклад, 
можливо використовувати додатки для покращення маршрутизації у 
мережі та підвищення ефективності механізму черг у комутаторах.  
Разом це збільшить пропускну здатність і зменшить затримку у  
мережі. Можна використовувати додатки для забезпечення безпеки. 
Це дозволить підвищити надійність SDN мережі. Визначення  
найбільш ефективного набору додатків і принципів їх функціонуван-
ням є шляхом до підвищення ефективності програмно-конфігурованої 
мережі. 

В результаті роботи було створено імітаційну модель SDN мере-
жі, проведено налаштування і оптимізацію мережі, протестовано пра-
цездатність конфігурації мережі. Також проведено дослідження робо-
ти SDN мережі з використанням різних підходів до побудови архітек-
тури мережі (централізованої, децентралізованої та ієрархічної). 
Централізована архітектура складається з одного контролера, який ке-
рує усіма комутаторами мережі. В децентралізованій структурі є декі-
лька контролерів, які мають рівноцінні права і функції. Кожен контро-
лер в такій структурі має інформацію про всю мережу. Ієрархічна 
структура має два класи контролерів: кореневий контролер і локаль-
ний контролер. Локальні контролери мають обмежений функціонал і 
не містять інформації щодо всієї топології мережі.  Локальний конт-
ролер управляє одним або кількома комутаторами. А кореневий конт-
ролер має інформацію про всю мережу. Він управляє всіма локальни-
ми контролерами і може запускати додатки, яким потрібен доступ до 
мережі. 
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Д.О. Колодинський, 
О.П. Ткаліч  

Національний авіаційний університет, м. Київ 

ОПТИМІЗАЦІЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ. СЕНСОРНА 
МЕРЕЖА 

У зв’язку з розвитком технологій, поширенням концепції Інтер-
нету речей та використанням бездротових технологій в багатьох сфе-
рах життя, актуальним стоїть питання використання бездротових сен-
сорних мереж  зв’язку, їх оптимізація та інтеграція з іншими техноло-
гіями. Найбільш розповсюдженою, ефективною технологією з найме-
ншим енергоспоживанням вважається технологія ZigBee (стандарт 
IEEE 802.15.4). В даній технології використовуються бездротові дат-
чики (сенсори) різного призначення для підвищення безпеки підпри-
ємства, можливості віддаленого моніторингу різних об’єктів та під-
вищення зручності робочих та побутових умов.  

Для оптимізації бездротової сенсорної мережі слід дослідити усі 
методи маршрутизації, що застосовуються для мереж технології 
ZigBee, та обрати найбільш оптимальний. Оптимальність методів ма-
ршрутизації буде полягати у знаходженні найкоротших шляхів пере-
дачі пакетів даних, недопусканні перенавантаження на мережевих ву-
злах, збільшенню пропускної здатності та підвищенню ефективності 
мережі за рахунок рівномірності навантаження всередині мережі. Та-
кож важливими аспектами при виборі методу маршрутизації є область 
застосування сенсорної мережі, кількість кінцевих і транзитних вузлів 
та кластеризація мережі. 

Ще одним вагомим фактором при плануванні та оптимізації ме-
режі є пропускна спроможність як всієї мережі, так і усіх її окремих 
вузлів. У роботі було розроблено математичну модель пропускної 
спроможності мережі, яка залежить від мережевого навантаження, ро-
змірів і кількості пакетів та часу, за який вони передаються. Для цього 
необхідно було попередньо дослідити структуру суперфреймів техно-
логії ZigBee, активний та неактивний періоди, часові інтервали та кад-
ри. Для розрахунку навантажень на координатор та маршрутизатори 
необхідно врахувати два типи кластеризаціїї в бездротових сенсорних 
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мережах: по просторовому розташуванню та по функціональному 
призначенню сенсорів. 

Для ефективної інтеграції бездротової сенсорної мережі техноло-
гії ZigBee з бездротовою мережею доступу стандарту Wi-Fi було роз-
роблено алгоритм перетворення адрес сенсорної мережі у IP-адреси 
шляхом впровадження стеку протоколів TCP/IP. Було розглянуто 
призначення IP-адрес згідно з місцезнаходження або функціонального 
призначення сенсорів, а також суміщення цих двох методів. При при-
значенні IP-адреси по місцезнаходженню використовується третій та 
четвертий октети, а при призначенні IP-адреси по функціональному 
призначенні – другий октет, що дає можливість для суміщення двох 
методів. У випадках, коли IP-адреси двох і більше вузлів співпадають, 
адресація здійснюється по MAC-адресі мережевого вузла. 

Для побудови більш масштабних та функціональних сенсорних 
мереж доцільно використовувати одразу декілька технологій. Ця зада-
ча є найбільш актуальною в концепції Інтернету речей, в якій немає 
одного уніфікованого стандарту і, в залежності від масштабу застосу-
вання та призначення мережевих елементів, використовуються різно-
рідні технології. Головною проблемою сенсорних мереж, що основу-
ються на декількох технологіях, є адресація між вузлами мереж різних 
технологій. Для вирішення цієї проблеми у роботі було розроблено 
модель шлюзу, яких спроможний відправляти пакети даних між різ-
норідними технологіями, перетворюючи та формуючи мережеві адре-
си. В роботі використовується шлюз, що працює з трьома технологія-
ми: ZigBee, Wi-Fi та Bluetooth. В якості шлюзу можна використовува-
ти мережевий маршрутизатор, сервер, координатор ZigBee та міні-
комп’ютер на основі плати Raspberry Pi. 

Як висновок можна відмітити, що для оптимізації бездротових 
сенсорних мереж зв’язку необхідно обрати найбільш оптимальний ме-
тод маршрутизації, якомога рівномірно розподілити навантаження на 
мережеві вузли, підвищити пропускну спроможність мережі, розділи-
ти мережу на кластери та при необхідності інтегрувати сенсорну ме-
режу з іншими технологіями. Для цього необхідно врахувати мереже-
ву та міжмережеві адресації та шлюзування між мережами різних тех-
нологій. Результатом роботи є оптимізована бездротова сенсорна ме-
режа технології ZigBee, що інтегрована з бездротовою мережею дос-
тупу технології Wi-Fi та бездротовою сенсорною мережею технології 
Bluetooth. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СЕНСОРНИХ 
МЕРЕЖ 

Сенсорні мережі це – розподілені у просторі спеціалізовані мере-
жі, які мають високу стійкість до відмови окремих елементів мережі 
та короткий час разгортання мережі на складній місцевості. Основни-
ми елементами сенсорів є: датчики для контролю зовнішнього середо-
вища, мікрокомп'ютер, джерело живлення і приймач-передавач. Еле-
менти сенсорної мережі є повністю автономними, тобто містять все-
редині все необхідне для повноцінної роботи. Сенсорні пристрої не 
вимагають зовнішнього живлення, дротів для комунікації, технічного 
обслуговування. Сенсори розробляються так, щоб споживати 
мінімальну потужність, дозволяючи функціонувати по декілька років 
від внутрішніх елементів живлення. Зазвичай ці мережі застосовують-
ся в системах моніторинга, збору та обробки інформації. До переваг 
відносять: швидке розгортання сенсорної мережі на великій території, 
висока відмовостійкість мережі – у випадку несправності одного з ву-
злів мережі, маршрут до пункту збору інформації буде змінено авто-
матично, висока масштабованість мережі завдяки чому можливе дода-
вання до мережі любої кількості сенсорних вузлів. До недоліків відно-
сять: енергоспоживання сенсорних вузлів, недостатня захищеність до 
сторонніх інформаційних атак, низька швидкість передачі інформації. 

Існує декілька методів покращення енергоспоживання та вирів-
нювання енергетичного навантаження на мережу.  Вибір способу ма-
ршрутизації, при якому в якості метрики використовується величина 
остаточної енергії джерела живлення. Використання методу вимкнен-
ня сенсорних вузлів в ті моменти часу, коли не виконується передача, 
прийом або обробка інформації значно збільшує енергоефективність 
сенсорної мережі. Покращення енергетичного балансу та часу життя 
бездротової сенсорної мережі можна домогтися за рахунок надмірнос-
ті мережі.    

Отже, за допомогою вищезазначених методів покращення енерго-
ефективності сенсорних мереж, можливо досягти значного збільшення 
життя сенсорної мережі та максимально рівномірно розподіляти енер-
гетичне навантаження на сенсорну мережу. 
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МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 
БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ 

Бездротова мережа — тип комп'ютерної мережі, яка використо-
вує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення 
домережевих вузлів. 
        Залежно від використовуваної технології бездротові мережі мож-
на розділити на три типи, а саме локальні обчислювальні мережі, роз-
ширені локальні обчислювальні мережі, мобільні мережі (переносні 
комп'ютери). 
        Основні відмінності між цими типами мереж — параметри пере-
дачі. Локальні і розширені локальні обчислювальні мережі використо-
вують передавачі і приймачі, що належать тій організації, в якій 
функціонує мережа. Для переносних комп'ютерів середовищем пере-
дачі служать загальнодоступні мережі, наприклад телефонна мережа 
або Інтернет. 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – це сучасна технологія бездротового до-
ступу в Інтернет, що найбільше динамічно розвивається. Доступ в Ін-
тернет за технологією Wi-Fi здійснюється за допомогою спеціальних 
радіоточок доступу (Wi-Fi роутерів). 

BeamForming, або Transmit BeamForming (TxBF) — технологія, 
що базується на ефекті інтерференції хвиль, коли дві чи біль-
ше хвилі накладаються одна на одну, внаслідок чого в певних місцях 
спостерігається підсилення результуючої хвилі, а в інших місцях — її 
послаблення. 

Для повного виконання роботи досліджувалось залежність показ-
ників якості Wi-Fi, від стану навколишнього середовища, типу антен 
та технологій BeamForming і Clean Air. 
        Clean Air  дозволяє виявляти радіоперешкоди , непомітні для ін-
ших систем, джерела перешкод і відображати його розташування на 
карті будівлі. Виконати автоматичне налаштування для оптимізації 
зони охоплення бездротової мережі з урахуванням виявлених переш-
код. 
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Ця інноваційна технологія надає можливість створення самовідновлю-
ються бездротових мереж з функцією автоматичної оптимізації та приско-
рення процедури усунення неполадок і скорочення простоїв. 

 За основу було взято дослідження роботи технології Beam 
Forming. Дана технологія є актуальною та розповсюдженою у викори-
станні передачі та прийому даних в бездротових мережах  . За своєю 
структурою та роботою розглянута технологія відповідає потребам 
сучасних користувачів. 
        Метою роботи було провести дослідження передачі та прийому 
даних бездротових мереж і розглянути методи підвищення якості за 
допомогою BeamForming для різних частот з різним типом модуляції. 

 
В роботі було проведено аналіз існуючих стандартів в технології 

802.11. 
        Також розглядалися системи зв’язку MIMO. MIMO - система 
зв'язку з рознесеними передавальними і приймальними антенами. Її 
використання дозволяє проводити просторову і часову обробку сиг-
налів, ефективніше використовувати випромінювану передавачем по-
тужність і знижувати негативний вплив завад. 
        Для вирішення поставлених задач було розроблено алгоритм ма-
ршрутизації та передачі трафіку. Були проведені практичні дослі-
дження для розуміння та точних розрахунків навантаження абонентів 
на трафік. Були проаналізовані методи найбільш ефективнішої і без-
печної роботи приладів бездротової мережі та зміни показників якості 
передачі для оптимальної роботи телекомунікаційного обладнання. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ 
РАДІОПОКРИТТЯ МЕРЕЖІ LTE. 

Інтернет технології дуже активно увійшли в наше життя, оскільки 
відкрили нові можливості пошуку інформації, спілкування та багато 
іншого. Ми вже потребуємо доступу у всесвітню мережу де б не зна-
ходилися, а не тільки вдома чи в офісі. 

Це спричинило розвиток мобільного широкосмугового доступу, 
завдяки якому можна увійти в інтернет з мобільного пристрою або 
іншого портативного гаджету. 
І більшість користувачів отримують послуги мобільного широкосму-
гового доступу завдяки мережам LTE. 

Користуючись послугами мобільного оператора ми навіть не за-
мислюємося про принципи роботи мережі, але всі знайомі з таким 
терміном як покриття мережі. 

Покриття мережі це площа, на яку поширюється зона дії базових 
станцій оператора мобільного зв’язку. Кожен оператор розраховує кі-
лькість базових станцій в залежності від території, де планується роз-
гортати мережу, радіусу дії однієї базової станції, кількості абонентів, 
яких необхідно підключити та багатьох інших параметрів. 

Розроблений програмний ресурс дозволяє користувачу розраху-
вати основні параметри мережі LTE такі як: кількість базових станцій, 
загальний трафік мережі у час найбільшого навантаження, пропускну 
здатність мережі, втрати потужності у вільному просторі, кількість 
абонентів, яку зможе обслуговувати одна базова станція, та інші пока-
зники, а також раціонально розмістити базові станції на вибраній те-
риторії.  

Отже, даний програмний ресурс допоможе студентам перевірити 
отримані результати розрахунків, краще зрозуміти систему побудови 
мережі, а також навчитися раціонально розташовувати базові станції 
на території. Розробники та спеціалісти за допомогою даного програ-
много забезпечення швидко розрахують необхідні параметри мережі. 
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ІНТЕРНЕТ-ПРОСТІР ЯК АРЕНА СУГЕСТІЇ В 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ СУЧАСНОСТІ 

З древніх часів існує одне з універсальних явищ, пов’язаних із 
психікою людини, – сугестія (навіювання). З розвитком людства від-
бувалася й еволюція цього явища – від звичайних колдунів, шаманів і 
відьом до новітніх ефективних методів і способів прихованого мані-
пулятивного впливу на людську свідомість. Прямо чи опосередковано 
сугестивному впливу піддається кожна людна, яка отримує інформа-
цію через свої канали сприйняття (модальності) – зоровий, слуховий 
та тактильний. 

Завжди існували й мотиви одних людей, що зумовлювали потребу 
схилення інших людей до певної моделі поведінки через маніпулю-
вання їх свідомістю. Особливо часто застосовуються технології мані-
пулятивного впливу в політичній діяльності. Мета цього впливу могла 
бути як прозорою – вибір кандидата у депутати, так і прихованою – 
повалення державної влади. 

Стрімкий розвиток сучасних новітніх інформаційних технологій 
призвів до створення глобального інформаційного суспільства з ши-
рокими інформаційно-комунікаційними можливостями. Разом із тим, 
як суспільство просувалося від суто інформаційної парадигми убік ін-
формаційно-комунікативної, змінювалося й розуміння сутності такого 
феномену, як Інтернет. 

Створення глобальної мережі Інтернет надало людям не лише 
можливості вільного обміну інформацією та спілкування в реальному 
масштабі часу, але й призвело до використання Інтернет-простору для 
здійснення сугестивних впливів на обраний об’єкт з метою маніпулю-
вання індивідуальною та/або суспільною свідомістю. 

Під сугестією розуміють передачу інформації за допомогою част-
ково неусвідомлюваного, направленого сигналу на вербальному чи 
невербальному рівні при міжособистісній або міжгруповій комуніка-
ції. Сугестія відрізняється від переконання зниженим рівнем критич-
ності та потреби у верифікації інформації. Свідомо чи несвідомо, лю-
дина постійно піддається впливу цього явища. 
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Сьогодні існує багато способів сугестії, що здійснюється з метою 
маніпулювання свідомістю людини. Виникає соціальна небезпека за-
стосування технологій штучної зміни поведінки людини, впливу на 
свободу її волевиявлення та на стан здоров’я. 

В основі завоювання аудиторії інтернетними ЗМІ лежить віра від-
відувачів мережі у достовірність інтернетінформації й незаангажова-
ність мережевої журналістики.  

Сугестивні технології, засновані на знанні основ соціальних комуні-
кацій, в обов’язковому порядку повинні підтримуватися на лінгвісти-
чному рівні. Масовість результату є головною в сугестивній маніпу-
ляції. А за допомогою соціальних мереж це стало дуже просто. 

Соціальні комунікації – це головний аспект сугестивного впливу 
в Інтернеті. Так як можливість максимальної швидкості розповсю-
дження інформації є важливішою ніж верифікація. 

Останнім часом для здійснення сугестивного маніпулятивного 
впливу на світову спільноту все частіше використовуються новітні ін-
формаційні технології в глобальній мережі, серед яких: медіавіруси, 
блоги, симулякри, фейки, оверквотинг, флейми, тролінг, флуд, спам, 
офтоп, кроспостинг, комп’ютерні ігри, холівари тощо. 

Інформаційно-комунікаційне середовище передбачає безпереш-
кодний доступ до інформації та обміну нею; відсутність територіаль-
них обмежень та цензури. Висока довіра до мережевої інформації, од-
ночасне охоплення широкої аудиторії, схильність людей до емпатії 
підвищують ефективність сугестії в Інтернеті.  

Сьогодні Україна знаходиться у стані інформаційної агресії з бо-
ку Російської Федерації. За таких умов з метою ефективної протидії 
інформаційним загрозам Росії необхідно вжити низку невідкладних 
заходів: 

1. Побудувати ефективну систему забезпечення інформаційної та 
кібернетичної безпеки держави. 

2. Створити дієву нормативно-правову базу, яка враховує як наці-
ональні, так і міжнародні принципи регулювання інформаційних від-
носин та регулює відносини в Інтернет-просторі. 

3. Вдосконалити систему підготовки та перепідготовки фахівців з 
інформаційної безпеки в навчальних закладах України з метою пода-
льшого кадрового забезпечення відповідних структур. 
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УДК 340.13:007.51:165.12 (043.2) 

к.т.н., с.н.с. М.М. Присяжнюк 
Є.І. Цифра 

Національна академія Служби безпеки України, м. Київ  

КІБЕРПРОСТІР – КІБЕРЗАГРОЗИ – КІБЕРБЕЗПЕКА 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій  викликав появу 
так званого віртуального простору, який отримав назву «кіберпрос-
тір». Він не має загальноприйнятих кордонів чи меж, проте повністю 
може вважатися міжнародним простором. До відомих міжнародному 
праву понять земного, повітряного, морського, космічного просторів 
додалося поняття кіберпростір, яке не має поки що єдиного визначен-
ня та нормативно-правового регулювання.  

Відповідно до міжнародного стандарту, кіберпростір – це сере-
довище існування, що виникло в результаті взаємодії людей, програм-
ного забезпечення і послуг Інтернету за допомогою технологічних 
пристроїв і мереж, під’єднаних до них, якого не існує в будь-якій фі-
зичній формі. Нині існує багато визначень кіберпростору. Проте в Ук-
раїні взагалі відсутнє його законодавче та стандартизоване поняття.  

Відкритий і вільний кіберпростір розширює свободу та можли-
вості людей, збагачує суспільство, створює новий глобальний інтерак-
тивний ринок ідей, досліджень та інновацій. Водночас переваги су-
часного цифрового світу та розвиток інформаційних технологій обу-
мовили виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці 
в інформаційному просторі. 

Поширюються випадки незаконного збирання, зберігання, вико-
ристання, знищення, поширення, персональних даних, незаконних фі-
нансових операцій, крадіжок та шахрайства в мережі Інтернет. Кібер-
злочинність стає транснаціональною та здатна завдати значної шкоди 
інтересам особи, суспільства і держави. Суспільство стає менш захи-
щеним від кібертероризму, оскільки стан економіки і безпека країн 
усе більше залежить від комп’ютерних мереж. Зростання великої кі-
лькості загроз викликало появу нового терміну «кібербезпека». У ба-
гатьох країнах світу відбуваються конференції, форуми, семінари, 
присвячені різноманітним аспектам кібербезпеки. Провідні країни сві-
ту прийняли або розробляють стратегії кібербезпеки, активно ство-
рюють інституційні системи кібербезпеки. 
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Проте, однозначного визначення поняття «кібербезпека» також 
не існує. Так на рівні національних та міжнародних стратегічних до-
кументів визначення кібербезпеки значно різняться. А значить, розрі-
зняються і підходи не тільки до змісту відповідних стратегій, а й до 
змісту планів дій із забезпечення кібербезпеки. 

15 березня 2016 року Президент України затвердив Стратегію 
кібербезпеки, яка визначає кібербезпеку як стан захищеності життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в 
кіберпросторі, що досягається комплексним застосуванням сукупності 
правових, організаційних, інформаційних заходів.  

Вітчизняні реалії кібербезпекової сфери свідчать про низку важ-
ливих проблем, що заважають створити ефективно діючу систему 
протидії загрозам в кіберпросторі. До таких проблем в першу чергу 
відносяться:  

- термінологічна невизначеність, 
- відсутність належної координації діяльності відповідних ві-

домств,  
- залежність України від програмних та технічних продуктів 

іноземного виробництва,  
- складнощі із кадровим наповненням відповідних структурних 

підрозділів. 
Україна все ще залишається уразливою (особливо її телекомуні-

каційна складова) через відсутність власної матеріально-технічної ба-
зи (електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення 
вітчизняного виробництва, систем зв’язку тощо), тому для забезпе-
чення захисту від кіберзагроз сьогодні використовуються іноземні те-
хнічні засоби та міжнародна співпраця з цієї проблематики. 

З метою організації протидії загрозам у кіберпросторі України 
варто розробити та впровадити нормативно-правову базу, в якій було 
б чітко визначені поняття «кіберпростір», «кіберзагрози», «кібербез-
пека» та дана класифікація кіберзагроз. Створити загальнодержавну 
систему забезпечення кібербезпеки та законодавчо закріпити права й 
обов’язки її суб’єктів. Також у навчальних закладах України варто 
здійснювати підготовку та перепідготовку фахівців з кібербезпеки за 
новими програмами, які враховували б сучасні вимоги та міжнарод-
ний досвід. 
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УДК 654.197.2 (043.2) 
Н.Л. Черняк 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

АБОНЕНТСЬКИЙ ПРИЙМАЧ КАБЕЛЬНОГО 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

У м. Києві для кабельного цифрового телевізійного мовлення 
виділено діапазон частот 262 − 374 МГц, загальна ширина смуги час-
тот якого складає 112 МГц. Діапазон частот кабельного цифрового 
телевізійного мовлення є однією з визначальних характеристик 
при проектуванні абонентського приймача системи кабельного 
цифрового телебачення. 

Структура приймача визначається форматом передачі сигналів 
у системі кабельного цифрового телебачення. Для кабельного цифро-
вого телевізійного мовлення використовується модуляція QAM-64 
(швидкість модуляції 6,875 МСимв./с), яка характеризується високим 
значенням спектральної ефективності (до 6 (біт/с)/Гц, використову-
ється система компресії MPEG-2 MP@ML. Для підвищення завадос-
тійкості передачі даних у системі кабельного цифрового телебачення 
використовується завадостійке кодування Ріда-Соломона RS (204, 
188) та згортальне кодування з відносною швидкістю 21=R . Роз-
робку абонентського приймача системи кабельного цифрового теле-
бачення розпочинаємо з розрахунку основних параметрів радіоприй-
мального тракту, а саме:  

• Частоти настройки частотних каналів 
• Смуга пропускання лінійного тракту – 6.876 МГц 
• Рівень сигналу на вході радіоприймального тракту – 

408.4 * 10^ -6 B 
• Коефіцієнт підсилення лінійного тракту приймача – 

36.7 
• Проміжна частота – 35.25 МГц 

Спектр сигналу QAM у системі цифрового кабельного телебачення є 
симетричним відносно несучої (проміжної) частоти, тому і значення 
проміжної частоти відповідає середньому значенню частотної смуги 
31,25 − 39,25 МГц. 
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Виходячи зі структури процесів формування, передачі та обробки сиг-
налів у системі DVB-C структура абонентського приймача системи 
цифрового кабельного телебачення складається з чотирьох взаємо-
пов’язаних частин: 

• радіоприймального тракту, призначеного для безпосереднього 
прийому та демодуляції сигналів кабельного цифрового телеба-
чення; 

Радіоприймальний тракт містить: преселектор,підсилювач радіочас-
тоти,змішувач, гетеродин, фільтр зосередженої селекції, підсилю-
вач проміжної частоти, систему автоматичного регулювання під-
силення, демодулятор сигналів QAM-64, схему формування опор-
них когерентних коливань sin та cos. 
•  тракту цифрової обробки, у якому відбувається обробка потоку 

бінарних символів, які передаються на фізичному рівні системи, 
завадостійке декодування та декомпресія стиснених аудіо- та 
відеоданих; 

Тракт цифрової обробки містить: диференціальний декодер, пере-
творювач символів у байти, згортальний деперемежувач, декодер 
коду Ріда-Соломона, скремблер, декодер MPEG-2. 
• цифроаналогових перетворювачів (ЦАП) декомпресованих ау-

діо- та відеоданих та підсилювачів аудіо- та відеосигналів для 
узгодження абонентського приймача з аудіо- та відеовходами 
звичайного аналогового телевізійного приймача; 

• блоку керування та настроювання, призначеного для керування 
роботою та настроювання абонентського приймача на необхід-
ний канал. 

Обираємо супергетеродинну схему радіоприймального тракту. 
       Особливістю розробленого абонентського приймача системи ка-
бельного цифрового телебачення, побудованого за супергетеродин-
ною схемою, є обране значення проміжної частоти, що становить 
35,25 МГц. Це пояснюється тим, що стандартом DVB-C передбачено 
виділення у діапазоні частот для зворотних каналів (5 − 65 МГц) віль-
них частотних смуг, у яких знаходяться смуги пропускання трактів 
проміжної частоти абонентських приймачів аналогового телебачення.  
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УДК 621.391 (043.3)  
Д.О. Шилан 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

ПОРОЖНИНА ВУХА, ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Впровадження в аеропорту системи безпеки необхідно, 
насамперед, для забезпечення безперебійної роботи всієї 
інфраструктури аеропорту, усунення впливу зовнішніх загроз на 
майно, співробітників і пасажирів, а також запобігання зловживань 
серед службовців аеропорту. З усіма цими завданнями може 
належним чином впоратися тільки комплексна система, що включає 
підсистеми відеоспостереження, пожежної безпеки, контролю та 
управління доступом, бортової безпеки літаків і інші системи. 

Система контролю і управління доступом відповідає, головним 
чином, за підтримку контрольно-пропускного режиму на території 
аеропорту, а це пов'язано з розмежуванням прав доступу персоналу до 
приміщень та об'єктів, обліком в'їзду-виїзду автотранспорту, обліком 
пасажиропотоку, доглядом багажу та зберіганням даних щодо 
пасажирів. Сьогодні системи контролю та управління доступом в 
аеропортах міжнародного значення використовує біометричне 
устаткування. Головне завдання цієї системи – захистити 
інфраструктуру та майно аеропорту від зовнішньої загрози, що б вона 
собою не являла. Відповідно, обладнання контролю доступу 
встановлюється на зовнішні входи та в'їзди автотранспорту, і пости 
охорони, контрольно-пропускні пункти , а також деякі службові 
приміщення аеропорту. 

На сьогодні існують різні технології біометричної ідентифікації. Це 
зчитування відбитків пальців, аналіз форми долоні чи обличчя. Крім 
названих можна вказати ще й на такі, як аналіз райдужної оболонки 
ока і аналіз ДНК, а також є і інші методи. Всі біометричні системи 
працюють практично за однаковою схемою. По-перше, система 
запам'ятовує зразок біометричної характеристики (це і називається 
процесом запису). Під час запису деякі біометричні системи можуть 
попросити зробити декілька зразків для того, щоб скласти найбільш 
точне зображення біометричної характеристики. Потім отримана 
інформація обробляється і перетворюється в математичний код. Крім 
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того, система може попросити призвести ще деякі дії для того, щоб 
«приписати» біометричний зразок до певного людині. Детальніше 
розглянемо новий спосіб ідентифікації людини шляхом резонування 
звуку в порожнині вуха. 

Система контролю і управління доступом на основі зчитування 
порожнини вуха не потребує сканування. У комплект входять 
навушники з вбудованим мікрофоном для прийому і ідентифікації 
звуків, що робить можливим її використання під час руху або в 
процесі роботи. Нова біометрична система вимірює персональні 
акустичні характеристики протягом секунди. Як виявилося, вушні 
порожнини людини такі ж індивідуальні, як відбитки пальців і 
сітчатка ока. 

Навушники з вбудованим мікрофоном використовуються для 
генерації акустичних сигналів, тривалістю в кілька сотень мілісекунд, 
що виходять від динаміка навушників та приймаються вбудованим 
мікрофоном. Під час процесу ідентифікації за допомогою 
синхронного методу доповнення додаються всі прийняті сигнали і 
отримується середнє значення їх форми. При цьому усувається шум. 
Потім визначається, як звук резонує в вусі (акустична методика). Всі 
операції здійснюються миттєво, що гарантує стабільність і високу 
якість під час вимірювання унікальних акустичних характеристик. 

Експериментально встановлено, що існує два різновиди сигналів 
при проходженні звуку через вухо. У першому випадку сигнал 
проходять через зовнішній слуховий прохід і потім відбиваються від 
барабанної перетинки. А в другому – сигнали проходять через 
барабанну перетинку та відображаються в межах внутрішньої частини 
вуха. 

У цій технології кілька плюсів. По-перше, її досить легко 
реалізувати. Пристрій, який поміщають у вухо, легкий і не доставляє 
дискомфорт, і запустити його можна віддалено. По-друге, чуже вухо 
складно підробити, і тому такий спосіб аутентифікації виглядає 
надійним. По-третє, цей спосіб дуже швидкий і зручний. 

Ця технологія може бути використана в сфері забезпечення 
авіаційної безпеки для блокування доступу стороннім особам, які 
можуть нести за собою потенційну небезпеку. Загалом сфера 
застосування таких технологій доволі широка, інформація про форму 
вушної порожнини може зберігатися в паспортно-візових документах, 
а також може бути використана в криміналістиці для ідентифікації 
злочинця. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ 
NGN 

Одним з найважніших направлень модернізації мерж це побудова 
мереж на основі концепції NGN (Next Generation Network) — мереж 
звязку наступного покоління. Основним завданням мереж нового по-
коління полягає у забезпечені взаємодії існуючих та нових телеко-
мунікаційних мереж, які підтримуються єдиною інфраструктурою для 
передачі будь-яких видів інформації (голоса, даних, відео). Концепція 
NGN характеризується чітким розділенням трьох рівнів з'єднання 
відповідно до їх функціональних завдань: для комутації і передачі 
мовної інформації використовується транспортний функціональний 
рівень, для передачі інформації сигналізації - рівень сигналізації, а 
надання послуг, відмінних від базових, здійснюється з боку рівня по-
слуг. При цьому між рівнями визначені інтерфейси, які є об'єктом 
стандартизації. Отримавши подібну незалежність один від одного, 
рівні надалі можуть розвиватися самостійно. Більше того, з точки зору 
адміністративного ділення мережі може ставитися питання про те, 
щоб послуги різних рівнів надавалися різними операторами.  

До мережі NGN входять наступні елементи: 
Softswitch – є носієм інтелектуальних можливостей мережі, які 

координує керування обслуговуванням викликів, сигналізацію й 
функції встановлення з'єднань через одну або кілька мереж. 

Сигнальний шлюз (SG) – забезпечує доставку до Softswitch 
сигнальної інформації, що надходить із боку ТфМЗК, і у зворотному 
напрямку. Транспортний шлюз (TG) – на нього надходять потоки ін-
формації користувачів з боку ТфМЗК, він перетворить цю інформацію 
в пакети, і передає її по протоколу IP у мережу з комутацією пакетів, 
причому робить це все під керуванням Softswitch. Шлюз доступу (AG) 
– служить інтерфейсом між Ip-Мережею й провідною або бездрото-
вою мережею доступу, передає сигнальну інформацію до Softswitch, 
перетворює інформацію користувачів й передає її або іншому порту 
цієї ж IP мережі, або в іншу мережу з комутацією пакетів, або до 
транспортного шлюзу, для наступної передачі в ТфМЗК. Медіасервер 
– може виконувати такі завдання, як, наприклад передачу записаних
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оголошень і нагромадження цифр номера. Сервери програмного за-
безпечення (далі ПЗ) – забезпечують доступ до різних послуг. Цифро-
ва телевізійна станція – забезпечує приймання супутникового цифро-
вого телебачення стандарту DVB і аналогового телебачення, і пере-
творить його у формат, придатний для передачі по Ip-Мережі. STB – 
приймач цифрового телебачення. Основними протоколами сиг-
налізації керування транспортними шлюзами є MGCP і Megaco/H.248, 
а основними протоколами сигналізації взаємодії між комутаторами 
Softswitch є SIP-T і BICC. Для взаємодії з мережами Ip-Телефонії ви-
користовуються протоколи SIP і H.323. 
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На сьогоднішній день зв’язок відіграє першорядну роль у всіх 
сферах людської діяльності: в економіці й промисловості, науці й тех-
ніці, культурі, державному керівництві. 

Мережі зв’язку – це головні комунікаційні лінії, по яким пере-
дається інформація, і які внаслідок цього надто розширились по своїм 
масштабам і функціональним можливостям.  

Розвиток електрозв’язку в нашій країні, на жаль, йде з деяким 
відставанням від розвинених закордонних країн. Незважаючи на це, в 
Україні можна побачити значний прогрес – це пов’язано з появою но-
вих операторів зв’язку. Одним з найважніших направлень мо-
дернізації мереж -  це побудова мереж на основі концепції NGN. 
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