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УДК 519.218.82(045)
Андреєв О.В., к.т.н.
МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ВІРОГІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ
НА ФОНІ ЗАВАД В ЛОКАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
Національний авіаційний університет
Запропоновано метод прогнозування вірогідних характеристик трафіку на фоні завад в
локальних комп’ютерних мережах, який дозволяє по попереднім значенням вірогідних характеристик двох точок, що спостерігаються, виконувати прогнозування його вірогідних характеристик для третьої точки, значення якої буде прогнозуватись. Попередні
значення вірогідних характеристик двох точок, що спостерігаються, визначаються по
навчаючій вибірці трафік невеликого об’єму, яка береться на початковій ділянці спостереження за трафіком. Порівняльний аналіз відносних похибок характеристик трафіку,
що вимірюються експериментально та екстрапольованими за допомогою запропонованого методу, вказує на прийнятні для практики відносні похибки

Вступ
Вирішення задач оптимальної екстраполяції характеристик випадкового
трафіку локальних комп’ютерних мереж
на фоні випадкових завад займають важливе місце як в теорії випадкових процесів, так і в практичному використанні цієї
теорії для аналізу стану комп’ютерної мережі та її управління.
В роботах [1], [4] запропоновано новий двопараметричний метод оптимальної
екстраполяції характеристик випадкових
нестаціонарних процесів на фоні випадкових завад, який може бути використаний і
для екстраполяції характеристик випадкового трафіку при відомих значеннях його
вірогідних характеристик для точки екстраполяції.
Метою роботи є розробка методу
прогнозування вірогідних характеристик
трафіку на фоні завад реальних локальних
комп’ютерних мереж для виконання оптимальної екстраполяції його характеристик на прикладі локальної комп’ютерної
мережі факультету комп’ютерних систем
НАУ з застосуванням методу двопараметричної оптимальної екстраполяції [1], [4].
Для досягнення цієї мети на базі методики статистичної обробки експериментів [2], методу статистичного імітаційного
моделювання (СІМ) розроблено метод
прогнозування вірогідних характеристик
трафіку та за допомогою методу двопараметричної оптимальної екстраполяції [1],

виконано екстраполяцію його характеристик для третьої точки трафіку реальної
комп’ютерної мережі. За допомогою експерименту показана ефективність розробленого методу прогнозування вірогідних
характеристик трафіку на фоні завад реальної комп’ютерної мережі.
Постановка задачі
Для досягнення мети в роботі запропоновано набір апріорної вірогідної інформації випадкового трафіку та розроблено
алгоритм застосування двопараметричного методу оптимальної екстраполяції для
реальної локальної комп’ютерної мережі.
Для вирішення цієї задачі необхідно
мати сніффер, який би дозволив виконувати моніторинг трафіку з інтервалом часу в 1 секунду. До набору апріорної вірогідної інформації відносяться: 10 триад
точок трафіку Y1(n), Y2(n), Y3(n), на тій
ділянці, де має місце збільшення швидкості трафіку в Кбіт/с з параметром ΔT = 10
с; τ = 5 с., математичні сподівання точок
трафіку – mY1, mY2 для точок Y1, Y2;
дисперсії для цих точок спостереження –
DY1, DY2 (або їх середньоквадратичні
відхилення σ2Y1, σ2Y2); кореляційні функції KY(t1, t2).
Далі пропонується діяти відповідно
до наступного алгоритму.
1. При вимірюванні першої пари параметрів Y1, Y2 необхідно провести аналіз: Y2 > Y1. Якщо Y2 ≤ Y1, то значення
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характеристик трафіку не збільшується і
ми ці значення не накопичуємо.
2. Після вимірювання перших 10
триад точок трафіку за методиками статистичної обробки результатів експериментів [2], [5] обчислюють mY1, mY2, DY1,
DY2, σ2Y1, σ2Y2, KY(t1, t2). А далі, для
того, щоб виконати екстраполяцію, необхідно довизначити такі вірогідні параметри трафіку, як: mY3, DY3, σ2Y3, KY(t1,
t3), KY(t2, t3) для точки відповідній моменту екстраполяції.
3. Для довизначення математичного
сподівання точки Y3 – mY3 пропонується
наступний алгоритм, який і пояснюється
на рис. 1.
На інтервалі t2 - t1 = ΔT визначаємо
швидкість зміни математичного сподівання:

Приклад 1. Використаємо вимірювання та обчислення, які виконані в експерименті [5]:
mY1 = 80,0 Кбіт/с; mY2 = 93,6
Кбіт/с; ΔT = 10 с; τ = 5 с.

∂mY mY 2 − mY 1 ∂mY
=
≈
∂t
∆T
; ∂t

= (93,6 - 80,0) / 10 = 1,4 Кбіт/с.
mY3 = 93,6 + 1,4 * 5 = 100,65 Кбіт/с.
А в експерименті [5] mY3 = 95,1
Кбіт/с.
Абсолютна похибка ΔmY3 = 5,55
Кбіт/с, вона мала, відносна похибка дорівнює:
∆
δm ≈
m 3 = 0,058 * 100 = 5,8 %.
Для визначення величини дисперсії
DY3 точки Y3 пропонується аналогічний
алгоритм, який ілюструється рис. 2.

Рис. 1. Залежність mY(n) від часу t

∂mY mY 2 − mY 1
≈
∂t
∆T
.

(1)
На другому кроці визначаємо, який
приріст отримає математичне сподівання
за час t = τ:
∂mY
m − mY 1
τ ≈ Y2
τ
∂t
∆T
.
(2)
На третьому кроці визначаємо величину mY3:

mY 3 = mY 2 +

∂mY
τ
∂t ,

(3)
(так можна робити тому, що значення характеристик трафіку збільшуються).

Рис. 2. Залежність DY(n) від часу t

На інтервалі ΔT визначаємо швидкість зміни дисперсії випадкової величини
DY:

∂DY DY 2 − DY 1
=
∂t
∆T
.

(4)
На другому кроці визначаємо, який
приріст отримає дисперсія за час t = τ:

∂DY
D − DY 1
τ = Y2
τ
∂t
∆T
.

(5)
На третьому кроці довизначаємо величину DY3:
DY 3 = DY 2 +

∂DY
τ
∂t .

(6)
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Приклад 2. Використаємо вимірювання та обчислення, які виконані в експерименті [5]:
DY1 = 1181,8 Кбіт2/с2; DY2 = 873,5
Кбіт2/с2; DY3 = 719,4 Кбіт2/с2; ΔT = 10 с;
τ = 5 с.

∂ DY DY 2 − DY 1
=
∂t
∆T
= (873,5 - 1181,8) / / 10

= -30,83 Кбіт2/с2.
DY3 = 873,5 - 154,15 = 719,4
Кбіт2/с2.
Відносна похибка для Y3 буде δDY3
= = 9,1 %.
Для визначення коефіцієнтів кореляції r12, r13, r23 між точками трафіка Y1,
Y2, Y3 пропонується алгоритм, який ілюструється на рис. 3.
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r −r 
r23 = r12 +  12 11  τ
 ∆T  . (9)
Приклад 3. Використаємо вимірювання та обчислення, які виконані в експерименті [5]:
r11 = 1; r12 = 0.973; r13 = 0,915;
r23 = 0,846.
∂ r1 2
∂ t = (0,973 - 1) / 10 = - 0,027 / 10 =
= - 0,0027;
r23 = 0,973 - ((1 - 0,973) / 10) 5 =
0,96;
δr23=13 %.
Для коефіцієнта кореляції r13 алгоритм обчислення матиме такий вигляд:
∂ r13
∂r
∂r
r −r
= 12 + 23 = 12 11 +
∂t
∂t
∂t
∆T
r −r
+ 23 12
τ
. (10)
Тоді коефіцієнт r13 обчислимо за такою формулою:

r13 = r11 +

∂ r23
(τ + ∆ T )
∂t
. (11)

Приклад 4. Використаємо вимірювання та обчислення, які були використані
в експерименті [5]:
∂r12
∂t = (0,973 - 1) / 10 = - 0,0027;
Рис.3. Залежність коефіцієнтів
кореляції rij від t

Коефіцієнти кореляції r11 = 1, r12 =
=0.973, ΔT = 10 с; τ = 5 с відомі з попередніх обчислень.
На інтервалі ΔT визначаємо швидкість зміни коефіцієнту кореляції r12:
∂ r12 r12 − r11
=
∂t
∆T .
(7)
На наступному кроці визначаємо,
який приріст отримає коефіцієнт r12 за
час t = τ:
∂ r1 2
r − r1 1
τ = 12
τ
∂t
∆T
.
(8)
На третьому кроці довизначаємо величину r23:

∂r23
∂t = (0,846 - 0,973) / 5 = - 0,025.

Тоді r13 = 1 - (0,025 * 15) = 0,625.
За експериментом [5] r13 = 0,915,
δr13
= 31,7 %.
Приклад 5. Для визначення недостаючих кореляційних функцій K13, K23
скористаємось формулами з [2] :
K 1 3 = r1 3
= r2 3

D2

D1
D3

D 3 ; K 23 =

.
(12)
У формули (12) підставляючи вже
D2 = σ 2
відомі значення r13, r23,
,

D3 = σ 3

, отримаємо:
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K13 = 0,625
Кбіт2/с2;

1181,8 719, 4 = 576,2

K23 = 0,96 873,5 719, 4 = 761,6
Кбіт2/с2;
δK13 = 0,346 * 100 = 34,6 %; δK23 =
= 0,012 * 100 = 1,2 %.
Приведені розрахунки вказують на
те, що запропонована методика дає прийнятні для практики відносні похибки при
екстраполяції параметрів: mY3, DY3, r13,
r23, K13, K23.
4. Після обчислення необхідних апріорних ймовірностних параметрів обчислюють коефіцієнти α1opt, α2opt та величини Y3*, Dε(α1opt, α2opt)min, D[Y3*]
для точки Y30 трафіку за методикою, яка
запропонована для двопараметричного
методу оптимальної екстраполяції в [1].
Результати обчислень мають такий вигляд:
α1opt = -2.681,
α2opt = 3.416,
Y3* = 146.22,
δY3 = 13.2%.
Висновки
Аналіз результатів прикладів 1-3 показують працездатність і ефективність методів прогнозування вірогідних характеристик трафіку на фоні завад локальних
комп’ютерних мереж.
За результатами прикладів 1-3 можливо зробити наступні висновки:
1. В статті запропоновано набір апріорної вірогідної інформації, яку необхідно
знати по локальному трафіку, для виконання оптимальної екстраполяції його характеристикі. Цей набір включає: mY1, mY2,
DY1, DY2, σ2Y1, σ2Y2, KY(t1, t2).
2. В статті запропоновано методи
довизначення недостаючих вірогідних характеристик для точки трафіку, яку ми
будемо екстраполювати. Це наступні характеристики: mY3, DY3, σ2Y3, KY(t1,
t3), KY(t2, t3).
3. Запропоновані методи мають прийнятні для практики відносні похибки в
порівнянні з експериментальними резуль-

татами [5]. В даному експерименті ці похибки лежать у межах:
для δ mY3 = 5.8%;
для δ DY3 = 9.1%;
для δ r23 = 13%;
для δ r13 = 31.7%;
для δ K13 = 34.6%;
для δ K23 = 1.2%,
для δY3 =13.2%.
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УДК 621.39
Басараб О.К.

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ІМОВІРНІСНОГО
ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
Розроблено метод визначення комплексного імовірнісного показника ефективності оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України на основі моделювання телекомунікаційної мережі та використання математичного апарату нечітких чисел

ного показника ефективності оперативноВступ
Сучасна охорона державного кордо- службової діяльності ДПСУ в залежності
ну неможлива без застосування інформа- від стану ТКС. Але залишається актуальційних технологій. Відповідно, ефектив- ним питання розробки аналітичного апаність оперативно-службової діяльності рату для його визначення, враховуючи
його нечіткість.
(ОСД) Державної прикордонної служби
Метою статті є розробка методу виУкраїни (ДПСУ) безпосередньо залежить
значення нечіткого комплексного імовірвід ефективності функціонування інфорнісного показника ефективності ОСД в
маційно-телекомунікаційних
систем
залежності від вибору топології мереже(ІТС), які забезпечують автоматизацію
вої складової ІТС та протоколу маршрузазначеної діяльності.
тизації.
Існуючі підходи до оцінки ефективності функціонування телекомунікаційРезультати дослідження
У [4] було визначено аналітичний
них систем спеціального призначення [1]
не враховують особливості зумовлені ви- вираз для обчислення комплексного імокористанням ТКС в складі ІТС ДПСУ. вірнісного показника ефективності ОСД,
Так, система показників, яка запропоно- який враховує обидві складові оперативвана в [2], не містить показника ефектив- но-службової діяльності – прикордонний
ності ОСД ДПСУ.
контроль та прикордонну службу:
В роботах [3-4] сформовано вираз
для обчислення комплексного імовірніс n1 ⋅ v0 ⋅ l k ⋅ Tk2

1
Pосд =
+ n2 ⋅ l пс ⋅ Tпс 

(n1 + n2 ) ⋅ T р 
2⋅M
,
(1)
де n1 – статистичні дані про порушення
кордону у пунктах пропуску;
n2 – статистичні дані про порушення
кордону за межами пунктів пропуску;
Tр – часова протяжність року;
v0 – середня швидкість надходження
записів з дорученнями до БД (кількість
записів в одиницю часу);
lk – кількість виходів з ладу мережевої
складової ІТС прикордонного контролю
протягом року;

M – загальна кількість записів у БД
пункту пропуску;
Tk – тривалість непрацездатності мережевої складової ІТС прикордонного контролю;
lпс – кількість виходів з ладу мережевої складової ІТС прикордонної служби
протягом року;
Tпс– тривалість непрацездатності мережевої складової ІТС прикордонної служби.
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У випадку, якщо в складі всіх ІТС налів, тоді Tk= Tпс і (1) можливо спросбуде використовуватись однаковий варі- тити:
ант побудови мережі з резервуванням каTk
 n1 ⋅ v0 ⋅ l k ⋅ Tk

Pосд =
+ n2 ⋅ l пс 

(n1 + n2 ) ⋅ T р 
2⋅M
,
(2)
Для проведення експертизи мережі з оскільки в методиці пошуку раціональної
метою вибору її раціональної будови не- будови мережі спеціального призначення
обхідно отримати числові значення (в то- планується аналіз різноманітних варіацій
му числі і нечіткі) окремих показників, у її архітектурі даний підхід є достатньо
які її характеризують. У тому випадку, складним.
Звичайно, в тих випадках, коли безякщо мережа ще не існує, для отримання
окремих показників можливо провести посереднє дослідження об’єкту не є рацірозрахунки відповідно до тієї архітекту- ональним, використовується моделюванри, яка аналізується. Однак для деяких з ня. Тому для визначення значень основних отримати аналітичні вирази, які до- них показників, які використовуються
зволяють точно їх визначити не є можли- при експертизі телекомунікаційної мережі, можливо використати моделювання.
вим.
Оскільки в мережі ДПСУ викорисІнший підхід, який можна використати для визначення показників – товується обладнання, моделі якого доекспериментальний. В цьому випадку по- ступні у CISCO Packet Tracer, дане протрібно для кожного варіанту побудови грамне забезпечення можливо використамережі провести експериментальне ви- ти для моделювання елементів цієї мережі
1.)
значення відповідних показників. Однак, (рисунок

Рис. 1. Модель існуючого елементу мережі ДПСУ у CISCO Packet Tracer

З допомогою Packet Tracer можливо
створювати також моделі складних мереж, перевіряти на працездатність їх топології.

Для роботи із програмним забезпеченням Packet Tracer було створено опис
фрагменту мережі ДПСУ в ланці: впс –
впс, впс – прикз, впс – АДПСУ. Запропонована модель дозволяє: провести моде-
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лювання мережі із додатковим резерву- пропуску з допомогою команди ping ініванням каналів передачі даних та органі- ціювати відправлення тестових пакетів до
зацією динамічної маршрутизації, переві- центрального сервера передачі даних;
в) у працюючій моделі «вимкнути»
рити працездатність, підвищення якості
функціонування мережі, та, за необхідно- основний канал зв’язку пункту пропуску з
сті, для покрашення часових показників адміністрацією ДПСУ і одночасно увіпроходження сигналів, створити моделю- мкнути секундомір;
г) при відновленні зв’язку через ревання нової мережі із залученням додаткових резервних каналів. За допомогою зервний канал вимкнути секундомір і заотриманих результатів здійснюється оці- фіксувати час відновлення.
д) перервати виконання команди
нка ефективності функціонування мережі
до, та після модернізації та додаткового ping, відновити основний канал зв’язку,
налагодження. За результатами отрима- «перезапустити» моделювання мережі і
них показників робляться висновки про повторити пункти 2-4 необхідну для постан функціонування мережі після прове- дальшої статистичної обробки кількість
дених заходів з резервування каналів пе- разів.
У зв’язку з особливостями роботи
редачі даних та застосування методів дипротоколів динамічної маршрутизації,
намічної маршрутизації.
Використання програмного забезпе- отримуваний час відновлення суттєво зачення Packet Tracer дозволило побудува- лежатиме від того, в який момент часу
ти модель сегменту мережі ДПСУ та пе- виходитиме з ладу основний канал
ревірити її працездатність під час виходу зв’язку. Динамічні протоколи маршрутиз ладу основного каналу передачі даних зації забезпечують періодичне відправта переходу на резервний канал передачі лення службової інформації, якою обмінюються маршрутизатори. І тому на час
даних.
Для визначення доступності мережі відновлення суттєво впливатиме в який
потрібно отримати числове значення часу момент відносно розсилки службової інвідновлення мережі при виходу з ладу ос- формації виходитиме з ладу основний кановного каналу. Тоді на основі статисти- нал.
Причому дисперсія отримуваних чачної інформації про кількість виходів з
ладу основних каналів можливо визначи- сових величин є настільки великою, що
використання для подальшої обробки
ти доступність мережі.
З метою пошуку часу відновлення традиційних статистичних методів є мало
працездатності мережі пропонується ви- ефективною. У зв’язку з цим пропонується використати математичний апарат некористати наступну методику:
а) побудувати в Packet Tracer мо- чітких чисел [5].
З урахуванням нечіткості Tk (2)
дель досліджуваної мережі;
наступний
вигляд:
б) для перевірки працездатності прийме
змодельованої мережі з сервера пункту
µ (Tk )
 n1 ⋅ v0 ⋅ l k ⋅ µ (Tk )

+ n2 ⋅ l пс 
µ ( Pосд ) =

(n1 + n2 ) ⋅ T р 
2⋅ M
,
(3)
Одним з найбільш поширених підз усіх отриманих значень часу відходів які використовуються для визна- новлення працездатності мережі визначачення функції належності для нечітких ється мінімальне та максимальне значенвеличин є функції трикутної та трапеціє- ня – gmin, gmax;
видної форми.
для визначення вершини трикутника
Для їх визначення пропонується ви- обчислюється математичне очікування
користати наступну методику:
значень часу відновлення – st. Для визначення верхньої основи трапеції викорис-
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товується α-рівневий принцип, обчислюються – lmin та lmax.

У графічному вигляді представлена
на рисунку

Рис. 2. Функції належності трикутної (а) та трапецієвидної (б) форми.

Слід відмітити, що більшість авторів
з метою більш точного врахування нечіт-

кості величини використовує трапецієвидну
функцію
належності.

µ (Tk )
µ(Тк)

µ (Tк )

(a, b, c, d )

a

b

c

d

Тк

1
ab − cd 
F (µ (Tк )) =  a + b + c + d +

c + d −a −b 
3

µ(Pосд )
µ ( Pосд ) =

µ (Tk )  n1 ⋅ vo ⋅ l k

µ (Tk ) + n2 ⋅ lпс 
(n1 + n1 ) ⋅ T p  2 ⋅ M


Рис. 3. Структурно-аналітична схема реалізації методу визначення нечіткого комплексного імовірнісного показника ефективності ОСД
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Оскільки показник ефективності за
яким буде обиратись раціональна будова
мережі безпосередньо залежить від доступності, яка визначатиметься на основі
нечіткого часу відновлення мережі, описана вище методика є важливим елементом при виборі раціональної будови мережі.
Таким чином методика визначення
комплексного імовірнісного показника
ефективності ОСД на основі моделювання функціонування мережі передбачає:
Моделювання мережі з використанням програмного забезпечення Cisco
PacketTracer, вимірювання часу відновлення працездатності мережі за рахунок
роботи відповідного протоколу динамічної маршрутизації;
Повтор пункту 1 необхідну кількість
раз для отримання достатньої кількості
даних для подальшої обробки;
Використання математичного апарату теорії нечітких множин для визначення функцій належності для часу відновлення мережі та комплексного імовірнісного показника ефективності ОСД.
Структурно-аналітична схема реалізації методу представлена на рисунку 3.
З допомогою даного методу можливо визначити функції належності для нечіткого комплексного імовірнісного показника ефективності ОСД відповідно до
архітектури , зокрема, протоколу динамічної маршрутизації мережі. Разом з тим,
для проведення раціонального вибору
протоколу динамічної маршрутизації необхідно визначити математичний апарат
порівняння нечітких значень показника за
функціями належності.
Висновок
В результаті проведених досліджень
сформовано метод визначення нечіткого
комплексного імовірнісного показника
ефективності ОСД в залежності від вибо-
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ру топології мережевої складової ІТС та
протоколу динамічної маршрутизації. Цей
метод можливо використовувати в технології вибору раціональної структури інформаційно-телекомунікаційної системи
ДПСУ.
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APPLYING FUZZY MATHEMATICS TO SOFTWARE USABILITY
EVALUATION MODEL
Institute of computer information technology
National Aviation University
The article is devoted to the issue of modification of earlier developed usability evaluation
model with fuzzy multi-criteria weighted average approach. Usability is represented as a fourlevel hierarchical system of usability criteria. Usability subcharacteristics from ISO/IEC
25010:2011 were taken. The model supports usability management of software products based
on the experts’ judgments and evaluation of users’ feedback. Fuzzy mathematics is applied to
deal with the uncertainty and imprecision of the importance and rating of criteria on which usability depends

Introduction
Usability is an important characteristic
of any product that is used by a customer.
This applies to software. On the one hand,
usability determines the consumption of resources (e.g. time and effort) against the accuracy and completeness of achieving goals.
That affects the productivity of man and it is
essential for software users. On the other
hand, usability is one of the prominent factors in selecting software. It is related to its
competitiveness and this is important for the
software developer. Also usability is one of
the characteristics of the software quality
model and therefore is represented in the
standards ISO / IEC 25010:2011, ISO 924111 and ISO / IEC 25060:2010.
Literature analysis
Many foreign scientists study usability:
N. Bevan, B. Boehm,
A. Cooper, Sh.
Laskowski, J. McCall, J. Nielsen, A.
Holzinger, J. Scholtz. Among ukrainian scientists it is explored indirectly through the
concept of software quality by F. Andon, G.
Koval’, B. Konorev, T. Korotun, K. Lavryscheva, V. Suslov, I. Turkin, A. Kharchenko
etc.
In many studies attempts to determine
the usability are made, but often they are inconsistent [1]. Therefore, we will use the
definition given in the standards ISO 924111 [2] and ISO / IEC 25010:2011 (updated
ISO / IEC 9126-1:2001) [3]:
Usability – degree to which a product
can be used by specified users to achieve

specified goals with effectiveness, efficiency
and satisfaction in a specified context of use.
In ISO / IEC 25010:2011 [3], which
belongs to a series of standards SQuaRE
(ISO / IEC 25000 - ISO / IEC 25099), usability is considered in two models: directly in the product quality model; indirectly - in
quality in use model.
According to the first model usability
has six subcharacteristics: appropriateness
recognisability, learnability, operability, user
error protection, user interface aesthetics and
accessibility.
Issues of usability subcharacteristics
and properties definitions for specific software have been studied for over thirty years
by various authors. Based on the standards,
they are trying to expand the list and adapt it
to real projects for usability measurement.
Usability, as noted above, is represented as a set of related subcharacteristics.
They form the basis for the specification of
usability requirements and its evaluation.
Sets of software properties correspond to
subcharacteristics. These properties match
measures [3]. The value of a measure is obtained as the result of applying a measurement function to measure elements (Fig. 1).
For data derived from measurements in
a variety of evaluation methods are used. Let
us give the following definition:
Usability evaluation - the process of
determining the actual state of the software
regarding the desired state from the perspective of the possibility of usage by specific
users to achieve specified goals with effec-
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tiveness, efficiency and satisfaction in a
specified context of use; the result of such
process in numerical form.
Under the software state we understand the set of quantitatively expressed
properties that determine software behavior.

15

Usability evaluation area is generalized as a
set of all forms of methods that can help with
understanding of ways to improve usability
of software, problems with use in all contexts or even terms of use.

Figure 1. Usability measurement model

The history of approaches to usability
assessment [4] includes about forty years.
But most techniques are not well integrated
and fail to cover all usability aspects. As it is
shown in [5] only a few methods allow to
obtain quantitative data. Moreover, those
that do, cover not all usability subcharacteristics and depend on the expert’s or/and a
user’s knowledge and experience. In such
case, the issue of subjectivity of human
judgments and vagueness of data arises. Last
works on software quality (including usability) evaluation are devoted to fuzzy set theory usage [6-9]. Fuzzy logic helps to deal
with the uncertainty and imprecision of the
importance and rating of criteria on which
usability depends.
Previous author’s works are devoted to
the development of the method and the tool
of software product usability management
[10]. The method is based on automated
multi-criteria usability evaluation. Usability

is represented as a four-level hierarchical
system of usability criteria. The model of
usability evaluation based on the method of
nested scalar convolutions and is represented
by a scalar function of the additive convolution. It supports usability management of
software products based on the automated
evaluation of users’ feedback.
The aim of the present article is to apply fuzzy mathematics for multi-criteria usability evaluation that will make conducting
of usability management according to the
author’s method more precise.
The essentials of usability
evaluation model
Usability (Q) is decomposed on subcharacteristics, each of which – on corresponding properties, and properties – on
measures. Such decomposition is based on
the relevant standards, guidelines, expert
judgments etc. Each criteria of the higher
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level of the hierarchy contains the criteria of
a lower level. It is allowed to introduce additional criteria at each level (Fig. 2). Criteria
of each level of the hierarchy, except the first
level, is characterized by two numerical pa-

rameters - numerical value and weight. The
numerical values of usability properties are
calculated on the basis of appropriate measures, the values of which are calculated as
the average of user ratings.

Q

Subcharacteristics
(2nd level criteria)

ai

Properties
(3rd level criteria)

аij

Measures
(4th level criteria)

аijk

Figure 2. Graphic representation of the hierarchy of usability criteria

Usability evaluation model is represented in [10] by a scalar function of the additive
convolution as follows:
n

n

m

i =1

i =1

j =1

Q ( x) = ∑ pi a i ( x ) = ∑ p i ∑ q j aij ( x) =
n

m

l

i =1

j =1

k =1

(1)

= ∑ pi ∑ q j ∑ rk aijk ( x),
where Q (x) – general criteria for user’s rat-

ings x ∈ X ; {ai ( x)} , {aij ( x )}1 , {aijk ( x )}1 –
n
1

m

l

sets of criteria of corresponding hierarchical
levels; n, m, l – number of criteria at levels;
pi , q j , rk - weights of ai , aij , aijk criteria.
For weights the normalization condition is
true:
n

m

l

i =1

j =1

k =1

∑ pi = ∑ q j = ∑ rk

= 1.

(2)

A weight of each criteria is determined
by the final experts’ ranking using the
Fishbern’s scale. For usability criteria at all
hierarchical levels a single scale from 0 to 1
is applied.
Sufficiency of the usability level is determined by comparing the general obtained

score and calculated subcharacteristics’ values with relevant analogues taken from a reference sample. Really existing software of
the same functionality, with the same basic
parameters, similar structure and operating
conditions is chosen as analogue. Such an
approach from a certain point of view is
worse than modern neural network methods,
but because of its simplicity, is more adapted
to software development in terms of finance
and time savings.
At the second level of the hierarchical
structure, by which usability is represented
(see Fig. 2), usability subcharacteristics from
ISO / IEC 25010:2011 were applied [3]. List
of properties was developed using QUIM
model [11]. Interactions between subcharacteristics and properties are presented in Table
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1. With regard to the measures that are calculated for each usability property, the corresponding list is presented in [10]. Measures
are calculated using formulas or simple calculations.
Modification of usability evaluation model with fuzzy multi-criteria
weighted average approach
In order to evaluate software usability
triangular fuzzy sets are used to represent the
corresponding criteria rating and weights.
The algorithm of usability quantifying is as
follows:
1. Specify fuzzification criteria for all
usability criteria (subcharacteristics, properties and measures/measure elements).
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2. Fuzzify ratings and weights obtained from users and experts into triangular
fuzzy numbers (TFN). It is necessary to
evaluate group TFN for expert’s judgments
(weights) of usability criteria (see fig. 1) and
users’ ratings of measure elements.
3. Evaluate the fuzzy moving average
of the measures to evaluate the rating of the
corresponding properties. Do similar calculations for obtaining rating of subcharacteristics and fuzzy rating for the usability.
4. Calculate a crisp usability value by
the defuzzification process.

Table 1. Interactions between usability subcharacteristics and properties

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Appropriateness
recognisability

Accessibility

+

+
+
+
+
+
+
+

Learnability

+

User interface
aesthetics

Time behavior
Attractiveness
Likeability
Flexibility
Minimal action
Minimal memory load
User guidance
Consistency
Self-descriptiveness
Feedback
Accuracy
Fault-tolerance
Readability
Controllability
Navigability
Simplicity
Familiarity
Guide
Demonstrations
Help

User error
protection

Subcharacteristics

Operability

Properties

+
+
+

Note that the values of all usability criteria and weights should be quantified in the

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

range of 0 to 1 and thus normalized if it is
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necessary. The overall usability value will
appear in the same range.
At the step 2 it is proposed to evaluate
group TFN of the user’s ratings
~
x = (U , M , L ) ∈ X for measure elements,
where X is a set of triangular fuzzy numbers,
U, M and L denote the largest possible value,
a ijk ( ~
x ) = (U ijk , M ijk , Lijk ), U ijk ≥

(

)

(

U ijk = max U (ijk )s ; ;

M ijk = s

∏ M (ijk )

s

)

Lijk = min L(ijk )s ; ;

, s – number of users.

the most promising value and the smallest
possible value that describes an event of
fuzzy. There is only one measure element
for each measure. Such group TFN defines a
fuzzy rating for measure aijk (x~) [7]:
M ijk ≥ Lijk , U ijk , M ijk , Lijk ∈ [0,1];

(3)
(weights) of usability criteria can be obtained
by applying the fuzzy weighted triangular
averaging operator [8]:

Group TFN for expert’s judgments
~=w
~ ⊗e ⊕ w
~ ⊗ e ⊕K⊕ w
~ ⊗e ,
w
(4)
1
1
2
2
t
t
~
~
where w1 , K , wt – corresponding TFN crite- Закладка не определена.and ⊕ indicates
ria weights assigned by experts E1 , K , Et , fuzzy multiplication and fuzzy addition operators, respectively, and defines as in [12,
respectively; e1 ,K, et – weights allocated to 13] for real fuzzy positive numbers.
expertsindicatesasis of their knowledge
Formula (1) according to step 3 of the
and/or experience, e1 + K + et = 1 ; Ошибка! algorithm can be modified:
n
n
m
~
~ a (~
~ ~
~
Q( ~
x) = ∑ w
i i x ) = ∑ wi ∑ w j aij ( x ) =
i =1
i =1
j =1
(5)
n
m
l
~
~
~
~
= ∑ wi ∑ w j ∑ wk aijk ( x ),
i =1

j =1

k =1

~
where Q ( ~
x ) – general criteria for user’s
fuzzy ratings ~
x = (U , M , L ) ∈ X , X is a
n
set of triangular fuzzy numbers; {a ( ~
x )} ,
i

1

{aij ( ~x )}1m , {aijk ( ~x )}1l – sets of criteria of

corresponding hierarchical levels; n, m, l –
~, w
~ ~ , w
number of criteria at levels; w
i
k
j
corresponding normal TFN for weights of
ai , aij , aijk criteria.
If fuzzy weights are not normal, than
general formula cannot be applied in the
form (5) and takes the form:
n
∑ w~i ai ( ~x )
~ ~
.
(6)
Q ( x ) = i =1 n
~
w

∑
i =1

Many methods have been proposed
in the literature for defuzzifying process
mentioned in the step 4 of the algorithm.
The most prevalent is the centroid method
(also called center of area or center of
gravity) [14]:
∫ µ(z ) ⋅ zdz ,
z* =
(7)
∫ µ(z )dz
where z * – the defuzzified crisp value of
software usabofity, z is the value on the x
axis, µ( z ) – is the membership function.
As we use TFN the appropriate
membership function is triangular:

i


0,

z − a
µ( z ) = 
,
b − a
c − z
 c − b ,

z ≤ a or z ≥ c
a≤ z≤b
b≤c≤z

,

(8)
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elements as it says in step 1 of the algorithm.
Triangular fuzzy numbers (sets) for fuzzy
ratings and weights were assigned (Table 2).
For example, there are 4 measures/measure elements for property “Minimal memory load”: Visual coherence, Task
visibility, Number of images, Number of unexplained acronyms [10]. The values of
weights and ratings obtained from experts
and users are given in tables 3 and 4.

where a, b, c – real numerical parameters
and a ≤ b ≤ c.
Case study
For the fuzzy evaluation of represented
usability model with the criteria given in table 1 and [10], web-browser Chromium 12
has been chosen. The survey inside groups of
10 users and 3 experts was conducted. Users
were given a questionnaire with specified
justification criteria for usability measure

Table 2. Values of fuzzification criteria and triangular fuzzy sets for fuzzy ratings and weights
Users’ rating for
measure elements (in
points)
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Fuzzy linguistic therms
for users’ rating and
experts’ judgments
VL (very low)
L (low)
M (medium)
H (high)
VH (very high)

Fuzzy ratings

Fuzzy weights

(0.0, 0.1, 0.3)
(0.1, 0.3, 0.5)
(0.5, 0.7, 0.9)
(0.7, 0.9, 1.0)
(0.9, 1.0, 1.0)

(0.0, 0.0, 0.25)
(0.0, 0.25, 0.5)
(0.25, 0.5, 0.75)
(0.5, 0.75, 1.0)
(0.75, 1.0, 1.0)

Table 3. Users’ rating inputs for “Minimal memory load” measure elements
U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

Group TFN
(measure rating)

Visual coherence

H

H

H

M

M

L

H

H

H

H

(0.1, 0.76, 1.0)

Task visibility

M

L

M

M

H

L

M

M

L

M

(0.1, 0.56, 1.0)

Number of images

H

VH

H

H

M

M

H

M

VH

M

(0.5, 0.83, 1.0)

Number of unexplained acronyms

M

M

L

L

M

M

H

M

M

M

(0.1, 0.61, 1.0)

Table 4. Experts’ weight inputs for “Minimal memory load” measures
E1

E2

E3

Group TFN
(measure weight)

= 0.2 )

( e1 = 0.5 )

( e2 = 0.3 )

Visual coherence

L

L

L

(0.0, 0.25, 0.5)

Task visibility

M

M

L

(0.2, 0.45, 0.7)

Number of images

H

H

M

(0.45, 0.7, 0.95)

Number of unexplained acronyms

VH

H

H

(0.63, 0.88, 1.0)

( e3
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Group TFN were calculated according
to formulas (3) and (4). The fuzzy rating for

the Minimal memory
according
to
(5)

load property
and
(6):

aM = [(0.1, 0.76, 1.0)×(0.0, 0.25, 0.5) + (0.1, 0.56, 1.0)×(0.2, 0.45, 0.7) + (0.5, 0.83, 1.0)×
×(0.45, 0.7, 0.95) + (0.1, 0.61, 1.0)×(0.63, 0.88, 1.0)] / [(0.0, 0.25, 0.5) + (0.2, 0.45, 0.7) +
+ (0.45, 0.7, 0.95) + (0.63, 0.88, 1.0)] = (0.308, 1.56, 3.15) / (1.28, 2.28, 3.15) =
= (0.241, 0.684, 1.0).
Similarly, the ratings and the weights
Defuzzified usability value lies in the
of other usability criteria were calculated. interval [0, 1] and was obtained with (7): z*
Finally fuzzy rating of usability in TFN form = 0.84. The respective membership function
is:
of usability is shown in figure 3, where
~ ~
µ1 ( z ) = 8.47 z − 6.2, µ 2 ( z ) = 10.44 − 11.11z
Q ( x ) = (0.732, 0.85, 0.94 ) .
according to (8).

Figure 3. Fuzzy membership function for Usability

Conclusions
Usability is recognized as an important
software quality attribute due to its social
and technical aspects. Usability criteria are
not easily measured and quantified. Most
assessment techniques are not well integrated and fail to cover all usability aspects.
Only a few methods allow to obtain quantitative data. Moreover, those that do, cover not
all usability subcharacteristics. In the article,
the four-level hierarchical usability model is
represented using subcharacteristics stated in
ISO/IEC 25010. Due to the unpredictable
nature of usability criteria and subjectivity of
experts’ and users’ judgments the fuzzy
multi-criteria weighted average approach has
been used to evaluate usability. Using modified usability evaluation model described in
the article, usability of software with the

same functionality, basic parameters, similar
structure and operating conditions may be
evaluated. It helps to identify more suitable
software product for a defined set of users in
certain environment.
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МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТОКОЛУ БТР
ДЛЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
БЕЗПРОВОДОВИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
Національний авіаційний університет
Безпроводові комп’ютерні мережі є відносно новим типом комп’ютерних систем, які
використовуються в народному господарстві і в об’єктах спеціального призначення; вони характеризуються різнотипністю і великою щільністю інформаційного трафіку, що
передається в умовах потужного потоку завад, неоднорідною структурою і великою кількістю інтегрованих мережевих засобів із недостатнім рівнем захисту інформації

Вступ
Особливістю об’єкта дослідження є
протиріччя між високими вимогами до
показників QoS на верхніх рівнях ЕМ
OSI/ISO і реально дуже обмеженими значеннями показників нижніх рівнів, які
утворюють транспортну службу безпроводової комп’ютерної мережі.
Іншою особливістю безпроводових
комп’ютерних мереж є обмеженість безпечному передаванні інформації, що обумовлено вимогою до їх мобільності.
Актуальність
Реальне значення продуктивності,
спроможності підтримувати відповідні
показники
QoS
безпроводової
комп’ютерної мережі, залежить від вибраних стратегій (технологій) підготовки
даних і передавання їх в радіоефірі. В разі
вибору неефективної стратегії в мережі,
щодо безпечної передачі даних, можлива
втрата конфіденційності інформації і, як
наслідок, все що трималося в таємниці і
робилося секретно стає відомим для небажаних користувачів.
Класичні методи забезпечення безпеки передачі даних не є досконалими як і
ЕМ OSI .
Таким чином, тема даної роботи,
присвяченої застосуванню протоколу БТР
для надійності передачі даних безпроводових комп’ютерних мереж стандарту
IEEE 802.11, є актуальною і являє собою
науковий і практичний інтерес.

Об’єкт дослідження – технологія
безпечного транспортування даних в
комп’ютерних мережах і системах управління комп’ютерних мереж, побудованих
на безпроводових технологіях та згідно з
ЕМ OSI/ISO.
Предмет дослідження – методи покращання надійності передавання даних
в комп’ютерних мережах, побудованих на
безпроводових технологіях і згідно з моделлю OSI/ISO за критерієм безпеки.
Методи досліджень. Методи, що основані на теорії безпеки передавання даних.
Мета
Метою даної статті є удосконалення
технології безпроводового транспортування даних за рахунок перерозподілу, в
рамках системи мережевого управління,
функцій міжрівневої взаємодії в мережах,
побудованих згідно з ЕМ OSI/ISO, що дає
змогу підвищити надійність NMS і мережі в цілому за рахунок скорочення кількості ітерацій перетворення даних.
Розробка методів підвищеної безпеки транспортування даних в мережах.
Розробка засобів підвищення безпеки системи транспортування даних в безпроводових комп’ютерних мережах можуть бути застосовані при модернізації
апаратно-програмного забезпечення засобів управління мережею, а також відповідних систем операційної підтримки.
Запропонована, на основі розробленого в роботі методу, модель процесу ау-
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тентифікації може підвищити надійність
безпроводового передавання даних.
Постановка задачі
TCP/IP — це абревіатура терміну
Transmission Control Protocol/Internet
Protocol (Протокол керування передачею/міжмережевий протокол). Фактично
TCP/IP не один протокол, а декілька. Саме тому його часто називають набором,
або комплектом протоколів, серед яких
TCP і IP — два основні. Фактично TCP/IP
представляє цей базовий набір протоколів, відповідальний за розбивання вихідного повідомлення на пакети (TCP), доставку пакетів на вузол адресата (IP) і
збирання (відновлення) вихідного повідомлення з пакетів (TCP).
TCP/IP — зародився в результаті
досліджень, профінансованих Управлінням перспективних науково-дослідних
розробок (Advanced Research Project
Agency, ARPA) уряду США в 1970-х роках. Цей протокол був розроблений для
того, щоб обчислювальні мережі дослідницьких центрів в усьому світі могли бути об’єднані у формі віртуальної «мережі
мереж» (Internetwork). Первісна мережа
Інтернет була створена в результаті перетворення існуючого конгломерату обчислювальних мереж, що носили назву
ARPAnet, за допомогою TCP/IP.
Великий внесок у розвиток стеку
протоколів TCP/IP, що одержав свою назву завдяки популярним протоколам IP і
TCP, вніс університет Берклі, реалізувавши протоколи стека у своїй версії ОС
UNIX. Популярність цієї операційної системи привела до широкого поширення
протоколів ТСР, IP та інших протоколів
стека. Сьогодні цей стек використовується для зв’язку комп’ютерів світової інформаційної мережі Інтернет, а також у багатьох корпоративних мережах.
Існують розбіжності у тому, як вписати модель TCP/IP в модель OSI, оскільки рівні в цих моделях не збігаються. До
того ж, модель OSI не використовує додатковий рівень - «Internetworking» - між
транспортним та мережевим рівнями.
Прикладом спірного протоколу може бу-
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ти ARP або STP. Ось як традиційно протоколи TCP/IP вписуються в модель OSI:
Прикладний: HTTP, SMTP, SNMP,
FTP,
Telnet,
SSH,
SCP,
SMB,
NFS, RTSP, BGP
Представлення: XDR, AFP, ТРБ, SSL
Сеансовий ISO 8327/CCITT X.225,
RPC, NetBIOS, PPTP, L2TP, ASP
Транспортний : TCP, UDP, SCTP,
SPX, RTP, ATP, DCCP, GRE
Мережевий IP, ICMP, IGMP, CLNP,
OSPF, RIP, IPX, DDP
Канальний :
Ethernet,
Token
ring, HDLC, PPP, X.25, Frame relay, ISDN,
ATM, MPLS.
Фізичний електричні дроти, радіозв'язок, волоконно-оптичні дроти, інфрачервоне випромінювання
Прикладний: HTTP, RTP, FTP, DNS
Транспортний: TCP, UDP, SCTP,
DCCP (RIP, протоколи маршрутизації,
подібні OSPF, що працюють по верх IP, є
частиною мережевого рівня)
Мережевий: для TCP/IP це IP (допоміжні протоколи, на зразок ICMP і
IGMP, працюють поверх IP, але теж відносяться до мережевого рівня; протокол
ARP є самостійним допоміжним протоколом, працюючим поверх канального рівня)
Канальний Ethernet, IEEE 802.11
Wireless Ethernet, SLIP, Token Ring, ATM і
MPLS, фізичне середовище і принципи
кодування інформації, T1, E1
Розв’язання задачі
На сьогоднішній день стає очевидним, що, незважаючи на всі проблеми,
пов'язані c безпекою, надійністю і складністю експлуатації, бездротові рішення
сімейства 802.11a/b/g все ж стали невід'ємною частиною інфраструктури багатьох
корпоративних, домашніх і навіть операторських мереж. Частково це відбулося,
тому що більшість цих проблем на сучасному етапі розвитку Wi-Fi пішли в минуле. Бездротові мережі у всіх відносинах
стали набагато розумніші і швидше: з'явився QoS, інтелектуальні антени (технологія MIMO), реальні швидкості досягли
40 Мбіт / c (наприклад, технології SuperG,
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SuperAG від Atheros). Крім цього, великі
зміни відбулися і в наборі технологій, що
забезпечують безпеку бездротових мереж.
Про це поговоримо більш докладно.
У часи, коли Wi-Fi був тільки для
обраних, для захисту бездротових мереж
використовувалося WEP-шифрування і
MAC-фільтри. Всього цього швидко стало
не вистачати, WEP визнали небезпечним
через статичності ключів шифрування і
відсутності механізмів аутентифікації,
MAC-фільтри особливої безпеки теж не
надавали. Почалася розробка нового стандарту IEEE 802.11i, який був покликаний вирішити всі назрілі проблеми безпеки. На півдорозі до 802.11i з'явився набір
технологій під загальною назвою WPA
(Wi-Fi Protected Access) - частина ще не
готового стандарту 802.11i. WPA включає
в себе засоби для аутентифікації користувачів, шифрування за допомогою динамічних WEP-ключів (TKIP/MIC). Потім
802.11i нарешті закінчили, і на світ з'явився WPA2. До всього вищепереліченого
додалася підтримка більш стійкого шифрування AES (Advanced Encryption
Standard), яке працює спільно з протоко-

лом безпеки CCMP (Counter with Cipher
Block Chaining Message Authentication
Code Protocol - це більш досконалий аналог TKIP в WPA). WPA2 поступово став
з'являтися в нових моделях точок доступу
(наприклад, D-Link DWL-3200AP), але поки це скоріше екзотика. Всі продукти, що
підтримують WPA2, назад сумісні з устаткуванням, що підтримує WPA.
І WPA, і WPA2 включають в себе
розвинені засоби контролю доступу до
бездротової мережі на основі стандарту
IEEE 802.1x. В архітектурі 802.1x використовується кілька обов'язкових логічних
елементів:
n Клієнт. У ролі клієнта виступає
Supplicant-програма на клієнтському комп'ютері керуюча процесом аутентифікації.
n Аутентифікатор. Це точка доступу, яка виконує функції посередника між
клієнтом і сервером аутентифікації. Аутентифікатором в тому числі може бути і
провідний комутатор, тому 802.1x використовується в різних мережах.
n Сервер аутентифікації - RADIUSсервер.

Рис.1. Процес аутентифікації 802.1x РПА-ТРБ.
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У IEEE 802.1x допускається використання різних методів і алгоритмів аутентифікації. Це можливо завдяки протоколу
EAP (Extensible Authentication Protocol), в
який «вкладаються» атрибути, відповідні
тому чи іншому методу аутентифікації.
Тому існує багато різновидів 802.1x EAP:
EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-LEAP, EAPSIM і т. д. Далі буде описана реалізація
аутентифікації в бездротовій мережі на
основі цифрових сертифікатів - 802.1x
РПА-ТРБ. Цей метод найбільш часто використовується в корпоративних бездротових мережах і відрізняється досить високим ступенем захищеності. Крім того,
РПА-ТРБ іноді є одним з основних методів захисту в мережах бездротових провайдерів. Аутентифікація 802.1x РПАТРБ
В основі РПА-ТРБ лежить протокол
SSL v3.0, проте на відміну від традиційної
аутентифікації по протоколу SSL (наприклад, при організації захищеного httpз'єднання - HTTPS) в РПА-ТРБ відбувається взаємна аутентифікація клієнта і
сервера. Клієнт (суплікант) і сервер
RADIUS повинні підтримувати метод аутентифікації РПА-ТРБ; точка доступу повинна
підтримувати
аутентифікацію
802.1x/EAP і не обов'язково повинна знати, який метод аутентифікації використовується в конкретному випадку. На рис.1
зображено процес аутентифікації в бездротовій мережі з використанням РПАТРБ.
Тут доречно закінчити невелике лірично-теоретичне відступ, який необхідно, для того щоб отримати приблизне
уявлення про те, що криється в надрах
безпечної безпровідної мережі. Далі буде
запропонована практична реалізація описаних вище концепцій. В якості сервера
RADIUS буде використовуватися комп'ютер під управлінням FreeBSD 5.3 c пакетом FreeRADIUS. Для організації інфраструктури PKI (Public Key Infrastructure)
буде застосований пакет OpenSSL. Вся
бездротова мережа буде будуватися на
базі недорогого і надійного бездротового
обладнання D-Link. Передбачається, що
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на клієнтських машинах встановлена
Windows XP SP2, тому в цій операційній
системі є вбудований суплікант, а нещодавно випущений корпорацією Microsoft
update додає і підтримку WPA2.
Висновки
Удосконалено технологію безпроводового транспортування даних за рахунок
перерозподілу, в рамках системи мережевого управління, функцій міжрівневої
взаємодії в мережах, побудованих згідно з
ЕМ OSI/ISO, що дає змогу підвищити надійність NMS і мережі в цілому за рахунок скорочення кількості ітерацій перетворення даних.
Проведено порівняльний аналіз моделі OSI та протоколу TSP/IP. Розглянуто
розбіжності того, як вписати стек протоколів TSP/IP в модель OSI.
Запропонована, на основі розробленого в роботі методу, модель процесу аутентифікації може підвищити надійність
безпроводового передавання даних.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДОСТОВІРНОСТІ
ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ
МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ДЕКОДУВАННЯ
Чернігівський державний технологічний університет
Досліджено характеристики достовірності передачі інформації за умов впливу навмисних завад станціями радіоелектронної протидії, отримані шляхом проведення статистичного імітаційного моделювання, в розподілених програмованих безпровідних системах, які використовують запропонований модифікований метод кодування та декодування турбо кодів та кодів Уолша

Вступ
Перспективні безпровідні системи
спеціального призначення повинні забезпечувати передачу інформації у складній
радіоелектронній обстановці [1]. Основним режимом роботи безпровідних систем спеціального призначення є режим
роботи в умовах впливу навмисних завад.
Значне розширення за останнє десятиліття частотної смуги мереж передачі даних
привело до появи нового класу безпровідних систем – розподілених програмованих безпровідних систем, які базуються
на принципах SDR (software defined
radio). Розподілені програмовані безпровідні системи містять декілька обчислювальних вузлів, об’єднаних високошвидкісним інтерфейсом передачі даних [1].
Зазначені системи використовують апаратні засоби для виконання функцій під керуванням програмного забезпечення.
На сьогоднішній день фізичний рівень безпровідних відомчих систем ґрунтується на використанні технологій розширення спектру сигналів та коригувальних кодів [2,3]. До основних методів розширення спектру сигналів, які широко
застосовуються в сучасних безпровідних
системах, відносяться метод безпосередньої модуляції несучої псевдовипадковою
послідовністю та метод псевдовипадкової
перебудови робочої частоти [2,3]. Розширення спектру є спосіб передачі, при якому сигнал займає полосу частот більш
широку в порівнянні з полосою, мінімально необхідній для передачі інформації;
розширення полоси частот сигналу забез-

печується спеціальним кодом, який не залежить від інформації, що передається;
для подальшого звуження полоси частот
сигналу і відтворення даних в приймальному пристрої засобу безпровідного
зв’язку також використовується спеціальний код, який аналогічний коду в передавачі і синхронізований з ним.
Системи безпровідного зв’язку, в
яких застосовуються сигнали з розширенням спектру, мають ряд переваг: підвищена завадостійкість, енергетична скритність, здатність протистояти навмисним
завадам, підвищена пропускна здатність.
Постановка задачі
Сучасні засоби відомчого безпровідного зв’язку для підвищення достовірності передачі інформації застосовують
розширення спектру методом безпосередньої модуляції несучої псевдовипадковою
послідовністю та метод псевдовипадкової
перебудови робочої частоти, в якості коригувальних кодів застосовуються коди
Рида-Соломона.
В галузі сучасного безпровідного
зв’язку загального призначення найбільшого розповсюдження отримали наступні
інформаційні технології: розширення
спектру методом безпосередньої модуляції несучої псевдовипадковою послідовністю, коригувальні турбо коди та LDPCкоди, ортогонально-частотне мультиплексування OFDM, технологія MIMO та інші.
Виникає необхідність в підвищенні
достовірності передачі інформації та пропускної спроможності сучасних та перспективних відомчих безпровідних систем,
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які функціонують в умовах впливу навмисних завад, за рахунок застосування
нових методів, алгоритмів та методик.
Метою роботи є дослідження характеристик достовірності передачі інформації за умов впливу навмисних завад станціями радіоелектронної протидії, в розподілених програмованих безпровідних системах, які використовують запропонований модифікований метод кодування та
декодування турбо кодів та кодів Уолша.
Виклад основного матеріалу
Аналіз основних алгоритмів декодування турбо кодів показав, що рішення
про декодований переданий біт приймається за інформацією про стан каналу, про
прийняті інформаційні та перевірочні біти, а також за апріорною інформацією,
яка отримується за результатами декодування попереднім декодером. Надійність
прийняття рішення про декодований біт
інформації можна підвищити за рахунок
використання системи Уолша перед кодуванням турбо кодом (ТК) переданої бітової послідовності. Кожен біт отриманої з
використанням матриці Адамара кодової
послідовності кодується тим самим або
окремим рекурсивним систематичним
згорточним кодом (РСЗК) з різними на
відміну від інших РСЗК параметрами коду та алгоритмами перемеження. Застосування системи Уолша та процедури незалежності кодування призведе до зменшення кореляції інформаційної послідовності та до отримання додаткової інформації при декодуванні турбо кодів, а отже
до підвищення надійності прийняття рішення про переданий біт. Для підвищення пропускної спроможності розподілених безпровідних програмованих систем
пропонується застосування технології
OFDM з псевдовипадковою перебудовою
піднесучих частот (ПППЧ), алгоритм формування яких задається генератором
псевдовипадкової послідовності (ГПВП).
На приймальній стороні будуть відбуватися зворотні перетворення. Інформація
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про переданий біт приймається модифікованим декодером Уолша за результатами аналізу логарифмічних відношень функцій правдоподібності про переданий
біт, які виробляються кожним декодером
ТК, із застосуванням матриці Адамара.
Таким чином, для підвищення достовірності передачі інформації пропонується наступна система (рис. 1, 2). Кожен
i-й, i ∈1, L , субканал OFDM модулятора
містить кодер Уолша та N паралельних
кодерів ТК. Кожен i-й, i ∈1, L , субканал
OFDM демодулятора містить N паралельних декодерів ТК та модифікований декодер Уолша.
Розглянемо математичну модель запропонованої системи.
Матриця Адамара визначається наступною символічною рівністю [4]:
HN
H 2 N = 
HN

HN 

− H N 

,

(1)

де H N – матриця Адамара порядка N (число строк дорівнює числу стовпців), а
H 2 N – матриця Адамара порядка 2N.
Приймаючи H 1= 1 , з (1), отримуємо
наступні матриці порядків 2, 4, 8:
1 1 

H 2= 
1 − 1 ,
(2)
H

1

1
1

1
H 8= 
1

1
1

1

1
1

4=
1

1
1 1
−1 1
1 1
−1 1
1 1
−1 1
1 1
−1 1

1
−1
1
−1
1
−1
1
−1
1
−1
1
−1

1
1
−1
−1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
−1 ,
−1

1
1 1
−1 1
1 1
−1 1
1 1
−1 1
1 1
−1 1

(3)

1

− 1
1

− 1
1

− 1
1

− 1

(4)
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Рис. 1. Структурна схема передаючої частини розподіленої програмованої безпровідної
системи
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Рис. 2. Структурна схема приймальної частини розподіленої програмованої безпровідної
системи
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Використовуючи (1), можна знайти
m
матриці Адамара для будь-якого N = 2 ,
де m – ціле число. Матриці Адамара відоm
мі не тільки порядку N = 2 , але і інших
значень N. В основному відомі матриці
Адамара порядку кратного 4.
Матриці Адамара задовольняють рівнянню [4]:
H N H NT = NΙ ,
T

0 при j ≠ k ,

∑W (n)W (n ) =  N при j = k
j

k


.
(6)
Нехай d ( j ) – j-й символ джерела
інформації, цьому символу буде відпові{W j } з матдати j-а послідовність Уолша
риці Адамара H N порядку N. Послідовn =0

ність кодових символів, сформована кодером Уолша, з d ( j ) , використовуючи
{W j }, буде мати вигляд:
U ( j ) = d ( j )W j (0 ), d ( j )W j (1), K, d ( j )W j ( N − 1)

.
U
(
j
)
Кожний елемент послідовності
поступає на відповідний кодер j ТК. Схема кодера турбо коду (рис. 3) використовує РСЗК зі швидкістю 1/n виду:
( 1, g1 / g 0 , K , g n−1 / g 0 ), де g 0 − поліноміальний генератор зворотнього зв'язку, а
g1 , K, g n −1

дування інформаційної послідовності по
своїй діаграмі, структура якої залежить
від поліноміальних генераторів РСЗК [5,
6].
Послідовність на виході кодера ТК
С

П

має вигляд: X = ( X , X ) , де X
систематичний
X

П

= (X

П1

,X

П2

вихід

− поліноміальні генератори
прямих зв'язків. Кожен РСЗК виконує ко-

C

=U –

кодера,

а

) – перевірочний вихід коП1

(5)

де H N – транспонована матриця Адамара,
Ι – одинична матриця.
В якості кодових послідовностей
системи Уолша можна брати строки або
стовпці матриці Адамара. Число кодових
послідовностей дорівнює порядку матриці N.
Позначимо j-ю послідовність Уол{W j }, а її n-символ через
ша, j ∈1, N , як
W j (n )
. Рівняння (5) визначає ортогональність кодових послідовностей Уолша,
тобто виконується рівність [4]:
N −1
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П11

дера ТК. При цьому X = ( X ,K , X
–
перевірочний
вихід
РСЗК
X

П2

= (X

П 21

, K, X

П2v

П1v

)

1,

) – перевірочний вихід

РСЗК 2, v – загальна кількість перевірочних символів кожного РСЗК кодера ТК.
Функції OFDM-модулятора зводяться до формування складового неперервного сигналу, який містить N піднесучих, більша частина з яких модульовані
інформаційними символами на інтервалі
TS [7]:
N −1

s (t ) = ∑ X (k )e j 2 πk∆ft
k =0

,
(7)
де N – кількість піднесучих, X (k ) – комплексний модулюючий символ (ФМ-М
або КАМ-М), який передається на k-й
j 2 πk∆ft
піднесучій e
, ∆f = 1 / Ts – частота
слідування символів, Ts – тривалість символу.
Реалізація
функцій
OFDMмодулятора на базі цифрового процесора
швидкого перетворення Фур’є передбачає
перехід від безперервного часу до дискретного (t = nT), при цьому вираз (7), з урахуванням
періоду
дискретизації
T = TS / N , прийме вигляд [7]:
N −1
j 2 πk
n
Ts ) = ∑ X (k )e N
N
k =0
,
n = 0, N − 1 .
n

s(

(8)
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Рис. 3. Структурна схема двохкомпонентного кодера ТК
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n 
s Ts 
Можна представити  N  , як за-

k , n = 0, ( N − 1),

(9)
×
де W – це матриця розміру N N дискретного перетворення Фур’є з елементами:
[W ]k ,n = e − j 2πk n N , k , n = 0, ( N − 1) ,

лежність від n, s(n), і тоді (8) прийме вигляд:
s(n ) = W −1 X (k ) ,
1
1

− j 2π N
e
1
W = M
M

− j 2 π ( N − 2) N
1 e
1 e − j 2 π( N −1) N


− j 4π N

− j 4 π ( N − 2) N

e − j 4 π( N −1)

Для системи OFDM-ПППЧ матрицю
[WF−1 ]k ,n
зворотнього перетворення Фур’є
можна представити виразом:
[WF−1 ]k ,n = e j 2 πn[Ξ ] N , k , n = 0, ( N − 1)
На приймальній стороні в демодуляторі OFDM відбуваються наступні перетворення:
k ,n

X ′(n ) =

1
Ts

Ts

∫ [s(t ) + n(t )]e

− j 2 πn∆ ft

dt

0

n = 0, N − 1 .

Демодулювана j-а послідовність символів подається на j-й декодер. Кожний
j-й декодер складається з двох компонентних декодерів – декодер 1 та декодер 2.
Розглянемо алгоритм роботи j-го
декодера. Послідовність символів подається на декодери 1 і 2 (рис. 4):
L ( xt | y t ) = ln

1

− j 2 π ( N −1) N

M
e



L
e


M
M
− j 2 π ( N −1)( N − 2 ) N 
L e

L e − j 2 π( N −1)( N −1) N 
L

1
e
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N
1

Y = ( Lc Y
Y

П1

= (Y

С1

П11

, Lc Y

,K , Y

ної
2

Y = ( Lc Y
Y

П2

= (Y

С2

П 21

П1

)

П1v

– для декодера 1, де

− параметр каналь“надійності”.
Відповідно

, Lc Y

, K, Y

П2

П2v

) , Lc

) – для декодера 2, де

). Y

C1

C

=Y ,Y

C2

– послідовності систематичних символів з урахуванням відповідної операції перемеження.
Розглядається такт роботи в момент
часу t.
Дійсне представлення “м'якого” рішення або логарифмічне відношення функцій правдоподібності (ЛВФП) поза декодером визначається виразом [5,6]

P ( y t | x t = +1)
P( x t = +1)
+ ln
= La ( xt ) + L( y t | x t )
P ( y t | x t = −1)
P( x t = −1)
,

де L( y t | xt ) – ЛВФП y t , яке одержується
шляхом виміру y t на виході каналу при
чергуванні умов, що може бути переда-

ний xt = +1 або xt = −1 , а La ( xt ) – апріорне ЛВФП біта даних xt . Для спрощення
позначень рівняння (10) може бути переписане таким чином [5,6]:
L ′( xt ) = Lc ( y t ) + La ( xt ) .

(11)

Тут Lc ( y t ) означає, що член ЛВФП
виходить у результаті канальних вимірів,
зроблених у приймачі. Для систематичних кодів ЛВФП на виході декодера дорівнює наступному [5,6]:
L ( xt ) = L ′( x t ) + Le ( xt ) .

(12)

(10)

У цьому виразі L′( xt ) – ЛВФП поза
демодулятором (на вході декодера), а
Le ( xt ) – “зовнішнє” ЛВФП, що представ-

ляє зовнішню інформацію, що випливає з
процесу декодування. З рівнянь (10) і (11)
вихідне ЛВФП декодера прийме вид:
L ( xt ) = Lc ( y t ) + La ( xt ) + Le ( xt ) .

(13)

Знак L( xt ) є твердим рішенням про
символ xt , а модуль | L( xt ) | – ступенем
надійності (правдоподібності) цього рішення.
Декодер 1 у відповідності зі своїм
алгоритмом виробляє “м'які” рішення про
декодовані символи (вихідне ЛВФП), які
складаються з трьох частин [5,6]:
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L1 ( xtC ) = Lc ⋅ y tC1 + L1a ( xtC ) + L1e ( xtC ) ,
C
де xt – систематичний символ кодера ТК.
При цьому “зовнішня” інформація
C

декодера 1 про символ xt , що є апріорною для декодера 2 (з урахуванням операції перемежіння), прийме вид [5,6]
L1e ( xtC ) = L2a ( xtC ) = L1 ( xtC ) − L1a ( xtC ) − Lc ⋅ ytC1 .

Другий елементарний декодер, одержавши апріорні відомості про інформаційні символи, робить аналогічні обчислення, визначаючи свою “зовнішню” інC
формацію про символ xt [6]:

L2e ( xtC ) = L1a ( xtC ) = L2 ( xtC ) − L2a ( xtC ) − Lc ⋅ y tC2 ,

яка надходить на вхід декодера 1 наступної ітерації декодування.
Після виконання необхідної кількості ітерацій або у випадку примусової зупинки ітеративної процедури декодування виносяться рішення про декодовані
символи:
1, якщо L( xtC ) ≥ 0
xtC = 
C
0, якщо L( xt ) < 0
Аналогічним чином кожний декодер
ТК j, j ∈ 1, N розраховує ЛВФП про переданий біт. Для підвищення надійності
прийняття рішення про переданий біт інформації модифікуємо декодер Уолша.
Рішення декодером Уолша буде прийматися, використовуючи не жорсткі рішенL (xC )
ня, а ЛВФП j t , j ∈ 1, N кожного декодера j, j ∈ 1, N :
d ∗ ( j ) = ∑ L j (xtC )W j ( j )
N

j =1

.
Для дослідження характеристик достовірності передачі інформації в запропонованій розподіленій системі необхідно
провести статистичне імітаційне моделювання.
Моделювання проводилось за допомогою програмного продукту Borland
C++ Builder 6.0 та пакету прикладних
програм Matlab 7.12.0.
Використовуючи
Borland
C++
Builder 6.0, моделювались наступні еле-

менти розглянутої системи передачі інформації:
1. Джерело псевдовипадкової послідовності.
2. Кодер Уолша. Використовувалися
N
послідовності Уолша W , де N – порядок
матриці Адамара, N = 1 , N = 2 , N = 4 .
3. Система паралельних кодерів j,
j ∈1, 4 . Параметри j-го кодера: двохкомпонентний кодер ТК з поліноміальними
генераторами (1, 7/5) для швидкості кодування R = 1 / 3 та (1, 19,21/17) для швидкості кодування R = 1 / 5 , псевдовипадковим перемежувачем для N = 100 або
N = 1000 біт в переданому блоці, з регулярним перемежувачем – для 100 біт в
переданому блоці. При використанні по1
слідовності Уолша W використовувався
один двохкомпонентний кодер ТК. При
2
використанні послідовності Уолша W –
два двохкомпонентні кодера ТК. При ви4
користанні послідовності Уолша W –
чотири двохкомпонентні кодера ТК.
4. Канал передачі з шумом (відно2
шення сигнал-шум h0 = Eb / G0 , Eb – енергія біта, G0 – спектральна щільність потужності шума, дорівнює 9,58 дБ, що відповідає ймовірності бітової помилки
PB = 10 −5 без кодування, відношення сигнал-завада ) та навмисними завадами типу
білий гаусівський шум з різними значенh 2 = Eb / G j E b
нями сигнал-завада j
,
– енеG
ргія біта, j – спектральна щільність потужності завади.
5. Система паралельних декодерів j,
j ∈1, 4 . Параметри j-го декодера: Ітеративний двохкомпонентний декодер ТК з алгоритмом декодування Map та параметрами декодування, які відповідають відповідному j-му кодеру. Кількість декодерів j, j ∈1, 4 відповідає використовуваним
послідовностям
N = 2, N = 4.

Уолша

WN ,

N = 1,
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6. Модифікований декодер Уолша.
Використовувалися послідовності Уолша
W N , де N – порядок матриці Адамара,
N = 1, N = 2 , N = 4 .
7. Модуль розрахунку середньої
ймовірності бітової помилки декодування.
За допомогою пакету прикладних
програм Matlab 7.12.0 будувались графічні залежності, використовуючи дані,
отримані програмою Borland C++ Builder
6.0.
На рис. 5-8 показані характеристики
достовірності передачі інформації з використанням запропонованої моделі в каналі з шумом та навмисними завадами типу
білий гаусівський шум.
На рис. 5 показано характеристики
достовірності передачі інформації при використанні ТК з N = 1000 , швидкістю кодування R = 1 / 3 , псевдовипадковим перемежувачем з використанням послідовN
ностей Уолша W , N = 1 , N = 2 , N = 4
та модифікованого декодера Уолша. Аналіз графічної залежності свідчить, що збільшення порядку матриці Адамара призводить до зменшення ймовірності бітової
помилки декодування, тобто до підвищення достовірності передачі інформації
в каналі. Так, при відношенні сигнал/завада в каналі 1,4 дБ зі збільшенням
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порядку матриці Адамара з N = 1 до
N = 4 ймовірність бітової помилки деко−4
дування зменшується з PB = 7 × 10 до
PB = 10 −4 . Виграш в завадозахищеності
становить до 0,5 дБ.
На рис. 6 показані характеристики
достовірності передачі інформації при використанні ТК з N = 1000 , швидкістю кодування R = 1 / 5 , псевдовипадковим перемежувачем з використанням послідовN
ностей Уолша W , N = 1 , N = 2 , N = 4
та модифікованого декодера Уолша. Аналіз показує аналогічні результати, тобто
підвищення достовірності та завадозахищеності передачі інформації.
На рис. 7 показано ті ж самі характеристики тільки при використанні ТК з
N = 100 , швидкістю кодування R = 1 / 3 ,
регулярним перемежувачем з викорисN
танням послідовностей Уолша W ,
N = 1 , N = 2 , N = 4 . На рис. 8 – теж саме
при використанні псевдовипадкового перемежувала. Видно, що використання
псевдовипадкового перемежувала замість
регулярного призводить до підвищення
достовірності та завадозахищеності передачі інформації.
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Рис. 5.
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Рис. 7.
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Висновки
В статті досліджувались характеристики достовірності передачі інформації
за умов впливу навмисних завад, які отримані шляхом проведення статистичного
імітаційного моделювання, в розподілених програмованих безпровідних системах, які використовують запропонований
модифікований метод кодування та декодування турбо кодів та кодів Уолша.
Використання матриць Адамара та
модифікованого кодування та декодування турбо кодів та кодів Уолша дозволяє
підвищити достовірність передачі інформації та завадозахищеність розподілених
програмованих безпровідних системах,
які функціонують в умовах впливу навмисних завад.
Напрямком подальших досліджень
вважається розробка методів структурної
та параметричної адаптації розподілених
програмованих безпровідних систем, які
функціонують в умовах впливу навмисних завад.
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СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ
СИСТЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ З
ВИКОРИСТАННЯМ ІСНУЮЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗ ДАНИХ
Науково-технічна бібліотека
Національного авіаційного університету
Швидкий розвиток інформаційного простору світу та України і збільшення кількості
паперових та електронних документів у бібліотеках викликає проблеми ефективної роботи з документами, що тягне за собою значне збільшення часу знаходження потрібного документа. Проблема може бути вирішена завдяки використанню засобів автоматизації процесів пошуку, заснованих на застосуванні комп’ютерних систем. Робота
присвячена створенню інформаційно-пошукової системи, що пов’язана з бібліографічною
базою даних та системою інформування користувачів бібліотеки вищого навчального
закладу щодо наявності та місць збереження літератури. Досліджено існуючі механізми одержання, зберігання й обробки даних та особливості підвищення продуктивності
бібліотечних комп'ютерних систем

Вступ
Розвиток інформаційних систем обробки даних набув широкого поширення
майже в усіх галузях науки та техніки.
Виняток не становлять і бібліотечні системи. На сьогодні фонди бібліотек налічують сотні тисяч примірників паперової
літератури, повнотекстові електронні видання, бази даних, а отже пошук і замовлення літератури стає все більш складною
операцією, як для читача, так і для бібліографа. На допомогу бібліотекам приходять електронні системи пошуку документів, системи електронних замовлень, віртуальні бібліографічні довідки та інші системи [1, 2].
Поширення пошукових систем, систем обробки електронних замовлень та
віртуальних пошукових систем у бібліотеках супроводжується зростанням обсягів баз даних (БД) та масивів оброблюваних повнотекстових документів, що вимагає нових засобів організації доступу до
інформації, багато з яких слід віднести до
розряду систем штучного інтелекту. Збільшення обсягів інформації і розвиток
надвеликих інформаційних бібліотечних
систем з накопиченням різного роду даних породжує задачу розробки потужного

апаратно-програмного комплексу, який
буде
забезпечувати
ресурсноінформаційну базу для швидкої та продуктивної роботи системи бібліотекаркористувач.
Не дивлячись на досягнення в області документального та повнотекстового
пошуку і обробки даних у надвеликих БД,
на сьогодні залишаються проблеми, що
вимагають додаткових наукових досліджень – подальший розвиток методів пошуку і обробки великих масивів даних за
допомогою розподілених серверних систем і розробка нових засобів створення
швидких і оптимальних бібліотечних інформаційно-пошукових систем з високою
доступністю даних при збереженні або
невеликій збільшенні вартості.
Мета
Метою статті є висвітлення етапів
створення програмного забезпечення, яке
розроблялося для Науково-технічної бібліотеки (НТБ) Національного авіаційного
університету (НАУ), а саме написання
комплексу програм для системи пошуку
та замовлення документів у НТБ, системи
пошуку у базі даних наукової періодики
НАУ, системи бібліографічних довідок
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НТБ НАУ та системи видачі результатів
до стандартів ДСТУ.
У зв'язку з впровадженням Інтернеттехнологій в більшості сучасних бібліотек
вже давно з'явилася інформаційна послуга
– електронний каталог, що доступний не
тільки у приміщенні бібліотеки, а й з
будь-якого комп’ютера світу. Однак, сучасні читачі вимагають від електронного
каталогу не звичайного пошуку за автором/назвою/темою карток документів, а
інтеграції всіх доступних баз даних та
електронних ресурсів бібліотеки в єдиному універсальному інтерфейсі. Довідковобібліографічне обслуговування (ДБО) читачів також повинне бути частиною єдиного інтерфейсу пошуку документів, базуватися на існуючій базі бібліографічних
довідок, та надавати можливість розширення пошукових систем за рахунок інформаційних бібліографічних послуг, які
надають
кваліфіковані
бібліотекарібібліографи
[1-3].
Така
ідеологія
,спростить та прискорить роботу бібліотекарів за рахунок того, що частину питань читачі зможуть знаходити у БД, а
обробка нових питань займе у рази менше
часу, ніж без використання сучасних технологій [2-6]. Інтеграція у пошукову систему підсистем електронного замовлення
і бібліографічної довідки дозволить зменшити потік користувачів, перевівши його на системи електронної обробки замовлень, що теж спростить роботу бібліотекарів. Таким чином, інформаційнопошукова система, що на даний момент
розробляється та впроваджується у НТБ
НАУ полегшить життя не тільки читача
користувача, а й бібліотекаря надавши
йому більше можливостей і спростивши
роботу із бібліотечними ресурсами.
За допомогою нової інтегрованої інформаційно-пошукової системи, що розроблялось та зараз впроваджується у НТБ
НАУ, буде досягнуто значну економію
часу для користувачів, а бібліотека підвищить свою популярність і роль в суспільстві як один з провідних довідковоінформаційних центрів України. Розроб-

лене програмне забезпечення відповідає
вимогам сучасних бібліотек, дозволяє
швидко і оптимально виконувати пошук
необхідних документів.
Опис інформаційно-пошукової
системи
Інформаційно-пошукова
система
розроблена з метою надання послуг по
пошуку літератури в електронному каталозі бібліотеки, враховуючи гнучкі параметри запиту і фільтри, пошуку у базі даних наукової періодики НАУ, надання
бібліографічних довідок НТБ НАУ та видачі результатів, згідно стандартів ДСТУ.
Взаємодія основних модулів інтегрованої
інформаційно-пошукової системи представлена на рис. 1. Основні задачі системи, що розробляється: продуктивність,
швидкий пошук, зручний інтерфейс, авторизація користувача, онлайн-кабінет
користувача,
наявність
зворотнього
зв’язку, можливість завантаження електронної копії документа, якщо такий є у
наявності, тощо. Інформаційно-пошукова
система базується на використанні технологій MS SQL Server [7], на якому зберігаються всі бази даних, якими користується система.
Розроблене програмне забезпечення
може бути використано на будь-якому
персональному комп’ютері, але рекомендовано використовувати серверне обладнання оскільки потрібно обробляти великі
обсяги запитів користувачів, тому мінімальні характеристики будуть наступні: персональний PC з процесором не менш ніж
Intel Core™2 Duo 1.8 Ггц; обсяг оперативної пам’яті (ОЗП) – не менш ніж 512
Мбайт (оптимальний – 2048 Мбайт); обсяг вільного дискового простору – не
менш ніж 100 Мбайт без урахування бази
даних MS SQL [7]; операційна система –
Microsoft Windows Server 2003/2008
(x86/x64); потрібно встановити веб-сервер
IIS6 або IIS7 який входить до стандартного комплектування компонентів Microsoft
Windows Server.
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Рис.1 Взаємодія основних модулів інтегрованої інформаційно-пошукової системи Науково-технічної бібліотеки НАУ

Для належної роботи веб-серверу
потрібно встановити допоміжне програмне забезпечення Microsoft.NET Framework
3.5 SP1 та MIME Type для опрацювання
файлів Silverlight (*.xap), а саме:
application/x-silverlight-app [8]. Для розміщення програмного забезпечення на
веб-сервері необхідно спочатку створити
каталог на жорсткому диску для розміщення файлів програмного комплексу.
Після цього потрібно створити в IIS віртуальний каталог для представлення інтернет посилання відповідного домену.
Для того, щоб розпочати користуватись
програмним забезпеченням, необхідного
перейти за посиланням на конкретну інтернет адресу, де встановлення система,
використовуючи будь-який веб-браузер,
що підтримує Javascript, включені
Cookies і з проінстальованим Silverlight
Client Tools [8]. Стан надходження літератури можна продивитися у системі за ад-

ресою
http://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspx.
Виконання запиту до вебсервісу та обробка даних відповіді
Як вхідні дані, можна розглядати
будь-які запити користувачів, для знаходження потрібної інформації. Для користувачів доступні наступні поля: «Автор» характеризує автора документа, «Назва
документа», Повне співпадіння слів в документі – характеризує наявність у полі
«Назва документа» всіх введених слів у
одному документі, «Рік видання» - проміжки років від-до, «Мова документа»,
«Вид документа», «Електрона копія» доступна тільки авторизованим користувачам і кількість документів на сторінці.
Для виконання запиту, потрібно,
щоб було заповнено хоча б одне з полів.
Головна
сторінка
інформаційнопошукової системи НТБ НАУ зображена
на рис. 2.
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Рис.2 Головна сторінка інформаційно-пошукової системи НТБ НАУ

На головній сторінці розміщуються вкладки-посинання на підсистеми пошуку у
підсистемах бібліографічної довідки,
останніх надходжень, класифікаторів та
наукової періодики НАУ.
Підсистема «Бібліографічна довідка» [9] призначена для знаходження і рекомендації користувачам документів
представлених в електронному та паперовому вигляді. Підсистема дозволяє виконувати запити користувачів на підбір потрібної літератури відповідно поставленому запитанню, долучати відповідні
списки літератури з фонду НТБ НАУ а
також вносити зовнішні джерела, переглядати вже існуючі запити по тематикам,
завантажувати електроні документи авторизованим користувачам, виконувати
електронне замовлення обраної літератури, яка є в наявності, повідомляти про
помилки в описі документа і збирати детальну статистику запитів користувачів.
На головній сторінці пошукової системи НТБ НАУ доступна інформація про

авторизованого користувача, версія пошукової системи, дата останнього оновлення БД і кількість документів у базі.
Асинхронне отримання даних
від веб-сервісу
Після введення вхідних даних, користувачу потрібно натиснути кнопку
пошук. Після того, як відбувся пошук, і
система знайшла документи, які відповідають вхідним даним користувача, відбувається виведення списку документів
зі скороченим описом за бібліографічними стандартами.
Для отримання інформації про загальну кількість документів, використовується інформативний рядок, в якому вказана повна кількість знайдених документів. Читач одразу може дізнатись інформацію про доступну кількість примірників до видачі, а також загальну кількість
документів у наявності.
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Рис. 3 Приклад виконаного запиту

Приклад виконаного запиту по автору
документа «Іванкевич» зображено на
рис.3.
Для зручності у користуванні і
швидкодії системи, користувачу надається можливість скористатися посторінковим переглядом документів. За замовчуванням, на першій сторінці відображається перші десять знайдених результатів, кількість документів на сторінці можна збільшити до п’ятдесяти. Можна переходити одразу на обрану сторінку або
ж користуватись кнопками переходу до
наступної або попередньої сторінки. Авторизованим користувачам надається
можливість безпосереднього завантаження електронних документів. Такий
тип документа позначається малюнком
дискети.
Для того щоб переглянути повний
опис документа і виконати електронне
замовлення, потрібно натиснути лівою
кнопкою миші на потрібному документі,

після цього перед користувачем динамічно з’явиться повний опис документу, а
саме: шифр, авторський знак, автор/укладач, назва документу, місто видання документу, рік видання документу,
місце збереження документу у бібліотеці
і кількість наявних на цей час примірників;сторінки/тома документу, тип документу, анотація, завантажити електронний документ. Приклад вікна для перегляду опису документа зображений на
рис.4.
Якщо користувач помітив помилки
в описі документа, він може повідомити
про це бібліотекарів, які далі, через відповідний інтерфейс (рис. 5), можуть переглянути повідомлення, змінити статус
запиту, тощо.
Опис до кожного документу можна
перевірити, внести зміни через бібліографічну систему «УФД Бібліотека» і
зробити помітку що помилка виправлена.
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Рис.4 Перегляд опису документа

Рис. 5 Web-інтерфейс обробки помилок в описі
− авторизуватися у системі консуАвторизація користувача
льтацій
читачів НТБ;
Для отримання доступу до всіх мо− керувати розсилками, що провожливостей інформаційно-пошукової сисдить НТБ по e-mail;
теми потрібно пройти реєстрацію в біб− для викладачів та співробітників
ліотеці, отримати пароль для доступу.
НАУ – входити у захищені від несанкціАвторизація користувача відбуваонованого доступу розділили вебється по номеру студентського квитка і
порталу НТБ.
пароля, який користувач отримав при реВідображення персональної панелі
єстрації. Авторизованим користувачам
дій
користувача
після авторизації ілюстнадається можливість користування нарується на рис. 6. З персональної панелі
ступними функціями:
користувач потрапляє на сторінку особи− пошук електронних документів;
стого кабінету, [3, 5, 9] де він може пере− завантаження електронних докуглянути і змінити свої дані, переглянути
ментів;
поточні замовлення і історію замовлень.
− можливість виконати електронне
Будь-які зміни в особистому кабінеті козамовлення літератури;
ристувача супроводжуються надсилан− перегляд історії замовлень та поням електронної пошти до користувача,
точні замовлення;
для попередження несанкціонованих дій,
− користуватися бібліографічною
які виконуються с його профілем.
довідкою;
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Рис. 6 Приклад вікна, що отримує авторизованого користувача
Система електронного замовлення літератури
В описі кожного документа присутня кнопка «Покласти у кошик», тобто додати документ до електронного замовлення літератури, але не завжди надаються можливість електронного замовлення,
воно відсутнє у таких випадках:
−
обмежена кількість примірників;
−
запит на журнали, статі, тощо.
Після того, як хоча б одна книга буде додана у кошик замовлень, кнопка
«Замовлення». стає активною Далі користувач потрапляє на сторінку, де потрібно
обрати місце отримання літератури, а також підтвердити і натиснути кнопку
«Підтвердити» (рис.7).

Програмне забезпечення розроблене
в таким чином, що дозволяє читачеві самостійно вибрати абонемент або читальний зал для доставки замовлених документів, однак дане налаштування він зобов’язаний робити в ручному режимі.
Далі замовлення надходить до головної
бібліотечної
системи
"УФДбібліотека", яка оперативно відслідковує
надходження від читачів замовлень на
видачу літератури. Бібліотекар, який підібрав літературу, відмічає замовлення як
оброблені, а підібрані книжки чекають на
свого замовника в абонементному відділі.
У випадку, якщо замовлена книга у
даний час знаходится на руках у системі
є
можливість
робити
відмову,
обов`язково вказуючи причину.
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Рис. 7 Список розміщення літератури
Після виконаного підтвердження,
користувачу на електрону пошту відправляється лист з підтвердженням замовленої літератури, а сам користувач потрапляє на сторінку особистого кабінету,
де він може переглянути і змінити свої
дані, переглянути поточні замовлення і
історію замовлень (рис. 8).
Будь-які зміни в особистому кабінеті користувача, супроводжуються надсиланням електронної пошти до користува-

ча, для попередження несанкціонованих
дій, які виконуються с його профілем
[3,5,9].
Описана система електронного пошуку та замовлення літератури впроваджена в НТБ НАУ і успішно виконує
свої функції. Система має авторські свідоцтва [10,11]. Система доступна користувачам мережі Internet за адресою
http://www.lib.nau.edu.ua/search.

Рис. 8 Особистий кабінет користувача
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Висновки
Використання засобів автоматизації
підбору літератури здатне забезпечити
економію трудових і матеріальних витрат на роботу з документами і полегшити життя читача. Чіткий підбір потрібного документа сприяє прискоренню процесів роботи бібліотеки, а якщо користувачі будуть повною мірою користуватись
електронним замовленням літератури, з
будь якого місця де є доступ до мережі
Інтернет, тоді буде значний приріст ефективності роботи НТБ НАУ і економія
часу читача, що є дуже важливим фактором у наш час.
Програмне забезпечення інтегрованої інформаційно-пошукової системи науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету повністю
відповідає поставленим вимогам і стандартам державних стандартів України.
Логіка системи розроблена таким чином,
що може бути легко масштабована відповідно до подальшого розвитку системи
і додавання сервісів.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АВИОНИКИ СОВРЕМЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В
НАЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ
Аэрокосмический институт
Национального авиационного университета
Электротехнические системы авионики современных воздушных систем являются важным звеном в обеспечении самого главного критерия эксплуатации воздушных судов –
обеспечения безопасности полетов. Оценка качества электроэнергии современных самолетов регламентирована действующими стандартами и обеспечивается при проектировании для последующих этапов сертификации, серийного производства и эксплуатации. До 90 % всего объема испытаний осуществляется «на земле», до первого испытательного полета

Введение
Под электротехническими системами авионики [2] принято считать функциональные системы:
- систему электроснабжения (СЭС)
(первичная система питания переменным
током, вторичная система питания постоянным током);
- систему термообогрева (противооблединительная система);
- внутреннюю светотехническую
систему (светопроводы, светильники, декоративный подсвет и др.);
- наружную светотехническую систему (внешнее осветительное и светосигнальное оборудование самолета, посадочные, рулежные и боковые фары, аэронавигационные огни, проблесковые маяки,
фары освещения киля, хвостовой огонь,
подсвет двигателей).
Электротехнические системы являются составной частью авионики современного ВС. Поскольку в современной
литературе определение «Авионика» не
приобрело четко сформулированного определения, сформулируем его так (по
проф. Воробьеву В.М.):
Авионика третьего поколения современных воздушных судов (ВС) – это
интегрированное автоматизированное и
опосредствованное взаимодействие эргатического комплекса «экипаж – ВС - среда» с отказоустойчивыми функциональ-

ными комплексообразующими системами:
- цифровой бортовой централизированной системой с распределенными ресурсами;
- функциональными системами
стандартного и общесамолетного оборудования;
- кабинным интерфейсом с элементами (органами) управления, отображения информации и комплексом электронной индикации и сигнализации;
- бортовой системой технического
обслуживания (БСТО),
в задачах пилотирования или самолетовождения; навигации; связи и контролирования:
- вне- и внутри кабиной обстановки;
- психофизиологической напряженности экипажа;
- технического состояния планера,
силовой установки и оборудования,
для минимизации рисков в авиационной деятельности и безопасного выполнения полетного задания на уровне
требований ICAO с максимальной эффективностью.
Эффективность [5] рассматриваются
как мера целесообразности вариантов построения структур систем и методов их
эксплуатации с целью выбора наиболее
рационального. Системная эффективность - количественная мера совокупности свойств и аспектов деятельности на
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этапах жизненного цикла изделия в условиях ограничения системных ресурсов и
программированной эксплуатации. Под
свойствами деятельности понимают:
строение; функционирование; адаптацию;
развитие. Под аспектами деятельности
понимают:
организационноуправленческий; экономический; летнотехнический;
эксплуатационнотехнический.
Сертификация является, по сути,
системой контроля соответствия характеристик ВС, которые закладываются в сертификационном базисе. Для получения
сертификата летной годности нужно
пройти путь наземных и летных испытаний.
Для обеспечения наземных испытаний используется математическое, полунатурное, физическое моделирование.
Поскольку многие системы являются
сложными, и путем математического моделирования трудно добиться точности
описания всех процессов, происходящих
во время испытаний, прибегают к полунатурному и физическому моделированию,
проводимым в лабораторных условиях до
первого испытательного полета ВС.
Постановка задачи исследования
Задачей исследований является
оценка качества электрической энергии
согласно постоянно повышающимся требованиям нормативно-технических документов (НТД) ICAO а также повышение
эффективности электротехнических систем авионики в условиях наземных лабораторных, эксплуатационных стендовых и
доводочных испытаний.
До 2010 года НТД по сертификации
систем электроснабжения воздушных судов (ВС) включала в себя литературу общемирового характера (ISO 1540.3) и ряда
стран (ГОСТ 19705-89, MTL-STD-104B,
ARINC 403A DO-403A-160).
Основными параметрами СЭС являются номинальные значения напряжения и частоты [1]. В переходных режимах
работы U=1.5Uном в СЭС постоянной
частоты и U=3 Uном в СЭС постоянного
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тока. Отсюда Umax ≤ 235В для СЭС переменного тока стабильной частоты и U ≤
167 В для СЭС постоянного тока. Отсюда
выбраны номинальные напряжения переменного тока 115 В и 200 В на приемниках и 120 и 200 В на клеммах генераторов. Номинальное значение частоты в
СЭС переменного тока отечественных и
зарубежных ВС равно 400 Гц. Массогабаритные характеристики машин
оптимальны для диапазона f = 400 - 600 Гц и
обеспечивает приемлемые уровни качества электроэнергии.
Точность поддержания напряжения
на клеммах приемников в СЭС~ в установившихся режимах определяется: точностью регулирования напряжения источников; изменением напряжения в электросети; небалансом напряжений из-за
неравномерности нагрузок в фазах. Точность регулирования напряжения в СЭС
постоянного тока осуществляется с точностью работы системы регулирования и
величиной падения напряжения в сети.
Согласно нормативно-технической
документации (ГОСТ 19705-89, МІLSTD704B и др) напряжение в точке регулирования трехфазной СЭС~ должно поддерживаться в пределах ~U= 115…119 B , а
в СЭС= U=27...29В. Во вторичных системах постоянного тока напряжение в точке
подключения нерегулируемых выпрямительных устройств обеспечивается в пределах Uвy=25.4…29.4 B.
Из опыта проектирования и эксплуатации отечественных и зарубежных
самолетных СЭС установлено, что оптимальное падение напряжения в системе
передачи и распределения электроэнергии: для СЭС~ 115/200 В 400 Гц составляет ∆U=4 В, в СЭС= =27 В составляет
∆U=1.5…3 В.
Анализ качества СЭС после
внедрения
новой
нормативнотехнической базы
С внедрением в ГОСТ Р 54073-2010
требования к качеству напряжения переменного тока ужесточаются. Стандарт,
который принят в 2010 году и введен в
действие на территории Российской фе-
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дерации, направлен на ещё более ограниченные диапазоны работы системы электроснабжения в «ненормальном» и «ава-

рийном» режимах. Анализ и сравнение
параметров СЭС проведено в табл. 1 и на
рис. 1.

Таблица 1. Требования к качеству напряжения переменного тока СЭС ВС.
Напряжение любой фазы, В
Нормальный
режим
ГОСТ 19705-81
ГОСТ 19705-89
ГОСТ Р 54073-2010

108-119
108-119
108-118

Все эти изменения разработаны и
внедрены для создания идеально спроектированных ВС с технической и экономической точек зрения. Соблюдение требований такого стандарта позволяет увеличить надёжность и срок службы оборудо-

Аварийный
режим
102-124
104-122
108-118

Ненормальный
режим
97-134
100-127
100-126

вания, улучшить массогабаритные показатели что в свою очередь снизит затраты
на создание такого ВС. На рис.1 показан
анализ параметров напряжения НТД а так
же перспективные желаемые требования.

Рис.1. «Трубка допусков» качества динамического регулирования напряжения
по показателям качества ГОСТ 19705-89 и ГОСТ Р 54073-2010,
а также желаемые требования к качеству напряжения СЭС

Достижение желаемых параметров
возможно за счет внедрения регулирования напряжения с использованием интеллектуальных систем управления энергоузлом напряжения переменного тока в
том числе и на основе нейронных сетей.
Разработки таких перспективных методов
и алгоритмов реализации снижения разброса параметров напряжения в переходных режимах работы уже ведутся.
Согласно введенной НТД на рис. 2
изображено откорректированное трех-

мерное представление «трубки допусков»
канала регулирования напряжения в различных режимах работы с учетом высотности полета и времени срабатывания защиты. Согласно приведенного рисунка
зеленым цветом показана граница нормального режима работы канала регулирования. Зона красного цвета характеризует отказное состояние канала регулирования с характерными причинами выхода
напряжения за «трубку допусков» ненормальной работы канала регулирования.
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~
Uв ≤ 3Uном ≤167В

Рис. 2. Канал регулирования напряжения (трубка допусков для нормального
и ненормального режимов работы), времени t, времени настройки системы защиты Т
и характеристикой причин возможных отказных ситуаций при повышении
и понижении напряжении согласно введенному ГОСТ Р 54073-2010.

Экспериментальные стендовые испытания СЭС ВС
(на основе самолета АН-148, АН-158)
Система электроснабжения самолета АН-148 выполнена по принципу независимых каналов (систем) и состоит из
двух каналов первичной системы переменного трехфазного тока напряжением
115/200В постоянной частоты и связанных с ними двух каналов постоянного тока напряжением 27 В.
При нормальной и частичной работе
системы электроснабжения контроль работы системы электроснабжения осуществляется с помощью системы управления общесамолетным оборудованием
(СУОСО) и комплексной системы электронной индикации и сигнализации
(КСЭИС-148).
В процессе испытаний [6] определялась точность поддержания напряжения в
точке регулирования и на шинах распределительных устройств. Точность под-

держания напряжения в системе переменного тока определялась при питании системы от основных генераторов Г1 и Г2
при различных режимах нагрузки согласно графика нагрузок, а также при питании
СЭС от генератора вспомогательной силовой установки (Гвсу).
При питании системы электроснабжения от основных генераторов минимальное напряжение на клеммах приемников электроэнергии составляет 108,3В,
от генератора Гвсу минимальное напряжение составляет 108,4В что требованиям
ГОСТ 19705-89, и ГОСТ Р 54073-2010 не
менее 108В, соответствует. Максимальное напряжение на аварийных шинах при
максимальном в соответствии с ГОСТ
19705-89 напряжении в точке регулирования 120В в любом из режимов будет не
более 120,2В, что требованиям ГОСТ
19705-89, и не более 122В, соответствует,
а ГОСТ Р 54073-2010 не соответствует
(118 В).

48
Неравномерность нагрузок наиболее
и наименее нагруженных фаз в системе
переменного тока не превышает 12,6%
мощности фазы основного генератора и
12,1% мощности фазы Гвсу, что требованиям ГОСТ 19705-89, и ГОСТ Р 540732010 не более 15%, соответствует. Небаланс напряжений не превышает 1,9В,
что требованиям
ГОСТ 19705-89, и
ГОСТ Р 54073-2010 не более 3В, соответствует
Коэффициент нелинейных искажений формы кривой напряжения переменного тока не превышает 5,6%, а при питании от генератора Г2 не превышает 6,4%,
что требованиям ГОСТ 19705-89, и ГОСТ
Р 54073-2010, не более 8%, соответствует,
а при питании от генератора Гвсу во всех
измеренных режимах коэффициент нелинейных искажений формы кривой напряжения переменного тока не превышает
7,6%, что требованиям ГОСТ 19705-89, и
ГОСТ Р 54073-2010, не более 8%, соответствует.
Модуляция фазного напряжения в
установившемся режиме работы системы
электроснабжения определялась на шинах
Г1 и Г2 при питании от генераторов Г1 и
Г2, а также на аварийных шинах . Коэффициент амплитудной модуляции не превышает 0,55%, что соответствует требованиям ГОСТ ГОСТ 19705-89, и ГОСТ Р
54073-2010 не более 1%.
Все экспериментальные данные по
испытаниям, что касаются системы постоянного тока напряжением 27 В, то они
соответствуют ГОСТ 19705-89, и ГОСТ Р
54073-2010.
Выводы
Оценка качества электроэнергии
СЭС ВС регламентирована действующими НТД и введение более жестких требований влечет за собой разработку более
совершенных СЭС ВС. Несоответствие
максимального напряжения на аварийных
шинах СЭС-148 в аварийных режимах
работы обуславливает реализацию проектируемых СЭС с более жесткой регулировкой напряжения, которое должно со-

ответствовать НТД. Проектируемая в будущем СЭС осуществима внедрением интелектуальных автоматизированных систем регулирования параметров СЭС (в
том числе и на основе нейронных сетей).
Выход на новый уровень внедряемого
оборудования должен соответствовать
глобальному критерию эксплуатации ВС
– обеспечения безопасности полетов.
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРОДАЖУ АВІАКВИТКІВ ЯК СИСТЕМИ
МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
Національний авіаційний університет
Метою роботи є розробка математичних моделей на основі ТМО, за допомогою яких
можна досліджувати проблеми авіаперевезень. Виконаний порівняльний аналіз моделей.
При плануванні можливих черг, що виникають при продажу авіаквитків, передбачені деякі граничні випадки, наприклад, максимальна довжина черги і можливість переповнення
буферної пам'яті

Вступ
Сьогодні індустрія авіаперевезень
знаходиться у фазі активного зростання та
розвитку. Пасажиропотік в аеропортах
України за 9 місяців 2013 року збільшився на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками 2012
року пасажиропотік українських аеропортів збільшився на 13,2% в порівнянні з
2011 роком (до 14,1 млн. пасажирів). Цивільна авіація в порівнянні з іншими галузями, що мають відношення до обслуговування пасажирів, традиційно найбільш
сприйнятлива до технічного прогресу. І
це стосується не лише виробничої (льотної), а й комерційної її частини. Перші
системи масового обслуговування населення на базі обчислювальної техніки
з'явилися саме в цивільній авіації, причому як за кордоном, так і з невеликим запізненням в СРСР [1,4]. Нині усі авіаперевізники, розуміють, що від якості використовуваних ними ІТ рішень на ринку продажу перевезень безпосередньо залежить
їх комерційний успіх. Виникла необхідність в автоматизації усіх елементів бізнес процесу і в організації прямої взаємодії між десятками, якщо не сотнями інформаційних систем. Фактично, нині існує
єдине світове інформаційне середовище
цивільної авіації, і будь-який новий учасник авіаційного ринку вимушений інтегруватися в це середовище.
Постановка проблеми
Сьогодні жодна авіакомпанія не
представляє своєї роботи без систем бронювання і продажу перевезень, без систем

управління відправками і систем управління прибутками. У тому або іншому виді вони вже є майже в усіх. Проте за наявності однотипного програмного забезпечення компанія не може виділитися серед конкурентів і говорити про підвищення клієнтської лояльності і утримання
і збільшення своєї частки ринку.
Аналіз останніх досліджень
Для того, щоб оцінити усю складність такого типу завдання, пропонується
детальніше розглянути основні інформаційні взаємодії, що виникають в процесі
продажу електронного квитка (ЕК) і наступного обслуговування пасажира з таким квитком [3].
Перший етап – продаж маршруту.
Першими системами, обслуговуючими
учасників авіаційного ринку, стали CRS
(Computer Reservation System). Потім з
CRS виділилися GDS (Global Distribution
System). Якщо основним завданням CRS є
розміщення ресурсів місць авіакомпаній і
управління ними, то функція GDS – розподіл цих ресурсів між агентами. Таким
чином, виникла дворівнева система: GDS
обслуговує сотні тисяч агентів, надаючи
їм доступ до ресурсів сотень авіакомпаній, розміщених в CRS, на єдиній інформаційній мові.
З впровадженням ЕК, окрім традиційного підключення (лінка) GDS до CRS,
що забезпечує бронювання (оформлення
замовлення), виникла потреба в лінкі з
GDS в ETDB (база електронних квитків)
авіакомпанії. Цей лінк використовується
на етапі оформлення агентом ЕК.
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Другий етап – обслуговування пасажирів у аеропорту вильоту. Реєстрація
пасажирів з впровадженням ЕК також зазнала серйозні зміни. До появи ЕК процедура реєстрації була переважно справою
аеропорту. Основна інформація, яка поступала з CRS авіакомпанії – список пасажирів PNL (Passenger Name List). ЕК
повністю змінив ситуацію, оскільки єдиний спосіб для оператора побачити
польотний купон пасажира – прямий доступ з системи реєстрації DCS (Departure
Control System) до ETDB авіакомпанії.
Поява нових методів реєстрації (за
допомогою кіосків самообслуговування,
через сайт авіакомпаній і т. ін.) робить
цей процес для кожної авіакомпанії дуже
індивідуальним. Тому авіакомпанія прагне використовувати єдину (власну) DCS в
усіх аеропортах своєї маршрутної мережі.
З різних причин це не завжди вдається,
проте така тенденція має місце.
Скупчення DCS в аеропорту, у свою
чергу, привело до нової серйозної проблеми: на одній стійці реєстрації повинні
поперемінно функціонувати клієнтські
програми різних DCS, у зв'язку з чим було
потрібно уніфікацію взаємодії цих програм з периферійним устаткуванням
(принтерами, вагами, ридерами та ін.).
Мета роботи
Увесь потік запитів з боку пасажирів можна розділити на дві групи: в першу входять запити довідкового характеру;
у другу – запити, пов'язані з розподілом і
використанням місць. Принципова різниця між цими групами запитів полягає в
тому, що в першому випадку неправильні
дії клієнта можуть привести тільки до
отримання ним самим невірних відомостей, а в другому випадку існує можливість спотворення або втрати інформації,
що зберігається в системі, що може привести до дезорганізації системи і навіть
виведення її з ладу. Тому запити другої
групи поступають від клієнтів через заздалегідь навчених посередників, наприклад касирів.
Для аналізу подібних систем існує
апарат теорії масового обслуговування

(ТМО) [1,4]. Метою роботи є розробка
математичних моделей на основі ТМО, за
допомогою яких можуть бути досліджені
подібні класи систем. В результаті виходить абстрактне представлення усієї системи, яке піддають аналізу з метою краще
зрозуміти і удосконалити існуючі операції, а якщо можливо, і розробити в майбутньому досконаліші системи.
Основний матеріал
Розглянемо обидві фази системи обслуговування:
1) пасажири із зони самообслуговування;
2) обслуговування пасажирів в зоні
авіакас.
Потік пасажирів, що виходить, із
зони самообслуговування γ с одночасно є

λ
потоком, що входить, в зону авіакас у ,
який послідовно включає очікування покупця в черзі і потім обслуговування його
касиром. Касовий вузол можна розглядати як систему обслуговування з втратами
або як систему обслуговування з очікуванням [2].
Вхідний потік вимог має різко нерівномірний характер з явно вираженими
піками і спадами. Оскільки вимоги обробляються в реальному масштабі часу,
продуктивність обслуговування має бути
близька до максимальної, щоб уникнути
неприпустимого наростання довжини
черги або переповнювання пам'яті (при
використанні онлайн-систем). Якщо продуктивність центру обслуговування близька до максимальної, то при середніх
значеннях вхідного потоку центр матиме
великий запас продуктивності.
Розглянемо застосування теорії черг
для вивчення перешкод в обслуговуванні
пасажирів. Розглядаючи кожну касу як
канал обслуговування, вважаючи обслуговуванням видачу квитка. Час обслуговування – це проміжок часу між приходом пасажира та видачею квитка. За цей
час утворюється черга з пасажирів на обслуговування.
Розглянемо чергу, що має наступні
властивості:
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1) нехай λ – очікувана інтенсивність
прибуття пасажирів, припустимо, що λ
прибувань розподілені випадково; тоді
1 λ – середній час між прибуваннями;
2) нехай μ – очікувана інтенсивність
обслуговування, 1 µ – середня тривалість
обслуговування одного пасажира.
Інтенсивність обслуговування залежить від періоду звернення, в деяких
умовах терміни видачі квитка можна апроксимувати наступним експоненціаль− µt
−t µ
ним розподілом: P(t ) = e = e , де P(t)
– вірогідність приходу пасажира. Ще експоненціальні розподіли можуть адекватно
описувати проміжки між прибуттями (чи
відходами) пасажирів (тобто очікуване
число проміжків часу між прибуттями або
відходами тривалістю більшою за t хвилини), а також розподіл пасажирів в аеропорту (тобто очікуване число пасажирів,
що знаходяться в аеропорті більше ніж t
хвилини).
Коли терміни обслуговування пасажирів експоненціальні, інтенсивності
приходів і відходів пасажирів зазвичай
описуються пуасонівською моделлю. Точніше, вірогідність n приходів (відходів)
протягом тимчасового проміжку, для якого очікується N приходів, рівна
N n −N
Pn ( N ) =
e
n!
, де P0 + P1 + ... = 1 та

0( P0 ) + 1( P1 ) + 2( P2 ) + ... = N = E (n).
Серед величин, які визначаються
через λ і μ, відмітимо коефіцієнт завантаження ρ, тобто середню долю часу, протяλ
гом якого каса зайнята, рівний µ (інтенсивність приходів пасажирів, помножена
на середню тривалість обслуговування), а
також обіговість R, рівну очікуваному числу видач квитків за деякий період часу, і
усереднену по масиву документів обіговість R .
Нехай Fm – доля квитків, які видаються рівно m разів протягом цього відрізку часу, a F(≥ m) – доля квитків, що видаються принаймні m разів. Тоді
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Fm = F (≥ m) − F (≥ m − 1)
де

F0 + F1 + F2 + ... = 1

,

.

Середньорічна обіговість R визначається тоді таким чином:
R = F (≥ 1) + F (≥ 2) +
+ F (≥ 3) + ... = 1F1 + 2 F2 + 3 F3 ...
.
Оскільки середня тривалість обслу1
говування рівна µ , середня доля квитків, які неможливо отримати в авіакасі (з
R J
R
=
будь-яких причин), складає µ : µ N ,
де J – число придбаних квитків у будьякий момент часу, a N – загальне число
місць. В умовах кожної конкретної авіакомпанії величини R , J і N можна оцінити, що дозволяє вичислити інтенсивність
обслуговування μ.
Розглянемо іншу модель, в якій клієнти стоять в черзі до тих пір, поки не будуть обслужені. В цьому випадку інтенсивність прибуття λ дорівнює обіговості
R, оскільки усі запити рано чи пізно задовольняються. Особливо важливі наступні
параметри:
1.
Lq – середня довжина черги,
тобто середнє число клієнтів, які очікують обслуговування;
2.
Tq – середній час, який пасажир проводить в черзі;
3.
L – середнє число пасажирів в
системі, у тому числі що стоять в черзі
і/або вже обслужених;
4. T – середній час, який йде на
очікування в черзі і/або на обслуговування.
Нехай τ b – середня тривалість інтервалу зайнятості, а 1/λ – середня тривалість інтервалу незанятості. Тоді доля часу ρ, протягом якого система зайнята, повинна дорівнювати відношенню середньої
довжини інтервалу зайнятості τ b до середньої довжини циклу "зайнятість – незаτ + 1 λ . Отже, при λ < μ:
нятість" b
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τb
λ
1
=
τb =
µ τ b + 1 λ , або
µ −λ .
Оскільки середній час обслуговування одного пасажира дорівнює 1/μ, кількість пасажирів, обслужених протягом
середнього інтервала зайнятості, рівна
µ
1
=
µ − λ 1 − ρ . Коли λ наближається до μ
ρ=

тобто інтенсивність прибуття пасажирів
наближається до інтенсивності обслуговування, тривалість інтервалу зайнятості
швидко зростає.
Середнє число пасажирів L в системі рівно усередненому числу прибувань λT, яке
у свою чергу обчислюється як добуток
долі часу, коли система зайнята, на число
пасажирів, обслужених протягом середнього інтервалу зайнятості. Таким чином,
1
L = λT = ρ ⋅
1− ρ .
Аналогічно середня довжина черги
Lq дорівнює різниці середньої кількості
пасажирів в системі і завантаження ρ (відношенню інтенсивності прибуття пасажирів до інтенсивності обслуговування),
ρ2
Lq = λTq = L − ρ =
1− ρ .
або
У разі, коли усі пасажири стоять в
черзі, поки не будуть обслужені, і R = λ,
ми отримуємо наступні вирази для середньої довжини черги Lq і середнього часу
очікування Tq:
ρ2
λ2
R2
Lq =
=
=
,
1 − ρ µ 2 (1 − λ µ ) µ ( µ − R)
Lq
R
Tq =
=
R µ (µ − R) .
Моделі звернення з урахуванням
перешкод, включаючи відмови ставати в
чергу і відходи з черги, складніші [2].
Проведемо порівняльний аналіз
отриманих результатів досліджень. Для
систем як з обмеженням на довжину черги, так і без, при збільшенні інтенсивності
входжень вимог λ довжина черги ms збільшується при постійній інтенсивності
обслуговування μ. Якщо ж збільшується

інтенсивність обслуговування вимог μ
при постійній інтенсивності входжень λ,
то довжина черги зменшується.
При плануванні можливих черг, що
виникають в системі обслуговування пасажирів, треба виходити з того, що бажано передбачити граничні випадки (наприклад, максимальна довжина черги і можливість переповнення буферної пам'яті). З
аналізу різних моделей (рис. 1) можна
зробити висновок про наступне. Для пуасонівських вхідних потоків довжини черги і час перебування в черзі найбільші,
тобто використання пуасонівських розподілів в розрахунках систем дає підставу
проводити розрахунки, орієнтовані на
більш "гірші" випадки.
Мінімальною довжиною черги характеризуються системи з ерланговськими
вхідними потоками, показовим часом обслуговування і з детермінованими вхідними потоками і ерланговским часом обслуговування. На графіку (рис. 1) характеризуються точкою перетину з координатою μ = 1,4, причому при 0 < μ ≤ 1,4
більш вигідною виявляється система з ерланговскими вхідними потоками (рис.1
(2)), а при μ ≥ 1,4 - система з детермінованими вхідними потоками (рис.1 (5)). Частіше μ > 1,4 тому якщо є можливість –
доцільно формування вхідних потоків за
детермінованими законами.
Якщо розглянути інтенсивність обслуговування, то можна відмітити наступне: при збільшенні μ величини час очікування t оч і m s відповідно зменшуються.
При збільшенні λ і μ спостерігається непоганий збіг характеристик, відповідних
ерланговским потокам з ерланговским і
показовим часом обслуговування. Отже,
апроксимація часу обслуговування показовими або ерланговскими законами не є
принциповим питанням. Оскільки результати відрізняються незначною мірою, то
можна приймати при аналізі обслуговування в системі продажів авіаквитків по
одному з цих законів.
Потоки заявок з найнижчим пріоритетом при невеликій інтенсивності μ чинять слабкий вплив на основні показники
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ефективності функціонування системи,
пов'язані з пріоритетнішими потоками.
tоч

1,2. Системи з ерланговськими
вхідними
потоками
3, 4. Системи з пуасонівськими вхідними
потоками (3-без обмежень на довжину черги;
4-з
обмеженнями
на
довжину черги)
5. Система з детермінованими вхідними потоками
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Рис. 1 Характеристики систем (залежність

53

редбачити граничні випадки (наприклад,
максимальна довжина черги і можливість
переповнення буферної пам'яті). Доцільність застосування багатьох з них ускладнена із-за надмірних складнощів або значних невизначеностей початкових даних
про характеристики системи, вхідні потоки від пасажирів та вирішуваних завдань.
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t оч від μ для різних видів моделей)
Висновок
Виконано порівняльний аналіз моделей. При плануванні можливих черг,
що виникають в системі продажу авіаквитків треба виходити з того, що бажано пе-
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТА
МОНІТОРИНГУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Донецький юридичний інститут
Представлено інформаційні технології в системі управління та моніторингу кредитних
операцій у якості інструментарію протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом. Запропоновано структуру системи, сформульовано критерії прийняття рішень, розроблено програмне забезпечення

Вступ
Глобалізація та стрімкий розвиток
інформаційно-комунікаційних технологій
дозволили значно спростити процедуру
переказу грошових коштів як в межах одного банку та однієї країни, так і в міжнародних масштабах, що спричинило зростання кількості транзакцій, пов’язаних з
легалізацією
(відмиванням)
доходів,
отриманих злочинним шляхом. Незважаючи на низку заходів, здійснених Україною на шляху до забезпечення прозорості
та законності фінансових операцій, однією з розповсюджених проблем сьогодення є розкрадання коштів банківських
установ та інших фінансових компаній.
Узагальнення інформації Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу
України дає уявлення про найпоширеніші
предикатні1
злочини
у
кредитнофінансовій сфері, серед яких: отримання
кредитів з метою розкрадання з використанням фіктивних документів; привласнення грошових коштів за підробленими
банківськими документами та цінними
паперами; переведення та привласнення
грошових коштів із застосуванням банківських комп’ютерних мереж тощо [1,
с. 27].
Таким чином, питання підсилення
ефективності дій, спрямованих на запобігання злочинності у кредитно-фінансовій
системі та протидію легалізації доходів,
1

Під предикатним злочином розуміється вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння,
що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

одержаних злочинним шляхом, є, беззаперечно, актуальним. Враховуючи й те,
що ст. 5 Закону України «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму» [2] банки визначено одним із суб’єктів первинного
фінансового моніторингу, банківські
установи потребують новітніх розробок з
використанням сучасних інформаційних
технологій, впровадження яких дало б
змогу об’єктивізувати рішення, що приймаються при проведенні кредитнофінансової політики.
Аналіз літературних джерел
Окремим питанням протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом,
присвячені
праці
науковців:
О.М. Бандурки,
А.С. Беніцького,
М.В. Бондаревої,
В.А. Журавля,
О.В. Київець,
А.О. Клименка,
С.О. Синянського, О.О. Чаричанського,
також цю проблему розглянуто практичними
працівниками:
С.Г. Гуржієм,
В.М. Кірсановим,
О.Л. Копиленком,
Я.В. Янушевичем.
Зауважимо, що дослідники приділяють увагу переважно правовим аспектам проблеми, проте, на нашу думку,
опрацьовування шляхів її розв’язання потребує системного підходу.
Водночас, незважаючи на суттєві
наукові результати, отримані вченими,
недостатньо розробленими залишаються
питання інформаційного забезпечення та
розвитку автоматизації фінансового моніторингу [3, C. 274].
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Для забезпечення інформаційної
взаємодії державних органів, реалізації
державної політики у сфері запобігання та
протидії легалізації злочинних доходів
створено «Єдину державну інформаційну
систему у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (далі – ЄІС). Функціонально ЄІС забезпечує: 1) збір, накопичення, систематизацію, аналіз та узагальнення інформації; 2) виявлення фактів маскування незаконного походження доходів,
їх справжнього характеру, джерел одержання, місцезнаходження, переміщення,
напрямів використання; 3) інформаційнотелекомунікаційні зв’язки між державними органами, оперативне інформування;
3) електронний документообіг між державними органами, об’єднаними в ЄІС;
4) аналіз ситуацій і подій, що стосуються
фінансового моніторингу, виявлення тенденцій і закономірностей їх розвитку;
5) підтримку прийняття управлінських
рішень та контроль за їх виконанням [4].
Незважаючи на широке коло задач,
реалізованих в ЄІС, ця система призначена для організації взаємодії суб’єктів
державного фінансового моніторингу та
правоохоронних органів. При цьому питання інформаційного забезпечення діяльності суб’єктів первинного фінансового
моніторингу, зокрема банків, останні мають вирішувати самостійно.
Слід вказати, що з прийняттям закону [2] на українському ринку з’явились
програмні продукти для банківського сектору («FinMonitor», «AML Insighter» та
ін.), які в деякій мірі забезпечують автоматизацію завдань, визначених законом
щодо первинного фінансового моніторингу. Призначені передусім для збору, аналізу та зберігання інформації про фактично проведені транзакції, які підлягають
фінансовому моніторингу, подібні системи не вирішують проблему запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
На нашу думку, ефективність протидії цьому негативному явищу залежить
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від грамотного управління банківськими
операціями, особливо кредитними, заснованого на концепції системного аналізу та
використанні сучасних інформаційних
технологій.
Розглядаючи означену проблему з
позиції банківського управління, слід вказати, що автором проведено ряд досліджень, присвячених моделюванню та оптимальному
управлінню
кредитнофінансовою діяльністю банків, розроблено структуру системи прийняття рішень
при плануванні та оперативному управлінні кредитними процесами, її математичне та інформаційне забезпечення [5]. У
даній статті вдосконалено модель прийняття управлінських рішень при реалізації
банками кредитної політики з акцентом
на запобігання та протидію легалізації
доходів, одержаних злочинним шляхом.
Постановка задачі
Задача дослідження полягає у створенні інформаційного забезпечення системи прийняття управлінських рішень банківських установ при реалізації кредитної політики2, спрямованої на запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню
тероризму.
Для
розв’язання задачі проведено системний
аналіз банківської діяльності щодо забезпечення первинного фінансового моніторингу та реалізації кредитної політики;
визначено структуру системи управління
кредитуванням; сформульовано критерії
прийняття рішень; розроблено програмне
забезпечення.
Результати дослідження
Аналіз положень Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (ст. 6) та Закону України «Про банки і банківську діяльність» (ст.ст. 47, 49)
дозволив виявити певну конвергенцію
завдань, які необхідно вирішувати як при
проведенні фінансового моніторингу, так
2

Зауважимо, що споживчі кредити в межах даного дослідження не розглядаються.
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і при реалізації кредитної політики: 1) поперше, аналіз фінансового стану клієнта,
що дозволяє переконатися у відповідності
фінансових операцій, які проводяться
останнім з використанням поточного та
кредитного рахунків, та уможливлює визначення його кредитоспроможності;
2) по-друге, прогнозування грошових потоків клієнта, що при значних відхиленнях «прогноз-факт» дає підставу для первинного фінансового моніторингу, крім
того, оскільки клієнтські кошти є джерелом кредитних ресурсів, це дає змогу визначити обсяг коштів, які можна залучити
до кредитування; 3) по-третє, управління
ризиками, як щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, так і кредитними ризиками [2, 6].
На підставі отриманих висновків
можна обґрунтовано стверджувати про
можливість використання системи управління кредитуванням у якості інструментарію протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом.
Для визначення структури зазначеної системи досліджено організаційне забезпечення кредитного процесу: структуру, завдання та функції кредитних підрозділів. Оскільки єдиних затверджених законодавством України стандартів щодо
організації кредитного процесу не існує,
кількість кредитних підрозділів та їх функціональне навантаження в різних банках,
як правило, відрізняється. Але в цілому,
можна виділити три основних напрями
реалізації кредитної політики: кредитний
аналіз; управління активами і пасивами;
кредитний моніторинг. Функції блоку
кредитного аналізу полягають в первинному зборі та обробці кредитних замовлень, аналізі фінансового стану претендентів на отримання кредиту, їх класифікації за кредитоспроможністю та підготовці
необхідної документації. Блок активів і
пасивів здійснює залучення депозитних

коштів, управління кредитними ресурсами, контроль виконання нормативів НБУ.
До компетенції блоку кредитного моніторингу відносяться: вивчення ринків кредитних послуг та визначення пріоритетних клієнтів, аналіз динаміки фінансового
стану клієнтів, що кредитуються, контроль кредитної застави, оцінка ризиків та
виявлення проблемних кредитів.
Функціональну структуру системи
управління кредитуванням відображає
малюнок 1.
Узагальнюючи функції кредитних
підрозділів, можна сказати, що вони забезпечують виконання основних завдань
кредитування. Крім того, ефективність
банківської діяльності залежить від грамотного планування та, за необхідністю,
оперативного управління.
Проведене дослідження дає підставу
визначити логічну структуру системи
управління кредитуванням, що складається з підсистем: 1) аналізу кредитоспроможності; 2) формування кредитних ресурсів; 3) планування; 4) оперативного
управління; 5) кредитного моніторингу.
Для кожної з підсистем сформульовані
критерії прийняття рішень, формалізовані
у вигляді функціоналів цілей.
Підсистема аналізу кредитоспроможності. На даному етапі здійснюється
аналіз надійності позичальника за його
кредитною історією, кредитоспроможності, що визначається на підставі фінансових показників клієнта, та умов видачі
кредитів. Надійність клієнта визначається
як ймовірність повернення кредитів за
визначеними умовами кредитування.
Оцінка надійності. В залежності від
кредитної історії, клієнтів розподілено за
трьома групами надійності: надійних, середньої надійності і ненадійних. Окремо
розглядається група позичальників, що не
кредитувалися.
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Рис. 1 Функціональна структура системи управління кредитуванням

Задача оптимізації полягає у формуванні портфелю кредитних замовлень та-

ким чином, щоб забезпечити максимальну
ймовірність повернення кредитів:

m

I 1 = ∏ P( S ij \ A ) =
j =1

m

=∏

j =1

Pj (S ij ) Pj (A \ S ij )
nj

∑ Pj (S ij ) Pj (A \ S ij )
i =1

S→ max 0 ,75 ≤ Pj ( S ij \ A ) ≤ 1 ,

(1)

ij

де Sіj – обсяг замовленого кредиту; А –
умова повернення кредиту; P(Sij\A) – апостеріорна ймовірність замовлення на кредит Sij за умовою його повернення; P(Sij) –
апріорна ймовірність замовлення на кредит Sij; P(A\Sij) – ймовірність повернення
кредиту в обсязі Sij; m – кількість замовників; nj – кількість кредитів, наданих j-му
клієнту.
Рішення є вхідними даними для оцінки кредитоспроможності.
Оцінка кредитоспроможності. На
підставі фінансових показників визначається рейтинг позичальників та проводиться їх ранжування за п’ятьма класами,
залежно від ступеня ризику. Для оцінки
можливості кредитування у заявленому
обсязі здійснюється прогнозування руху
грошових коштів позичальника на зада-

ний термін. Грошові потоки клієнтів є
обмеженням для задачі, поставленої на
даному етапі: сформувати портфель замовлень таким чином, щоб частка інвестицій, що вкладаються в кредитування надійних клієнтів, була максимальною:
n

I 2 = ∑ S i ( P( X \ S i ) ) →
max
S
i

i =1

n

∑ Si
i =1

≤V ,

(2)

де Si – обсяг i-го заявленого кредиту; V –
обсяг ресурсів, що інвестуються у кредитування; P(Хj\Si) – ймовірність належності
клієнта до надійних класів Х за умовою
кредитного замовлення обсягом Si; n – кількість замовлених кредитів.
На цьому етапі реалізовано алгоритми перевірки відповідності фінансових
операцій, що проводяться клієнтом, інфо-
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рмації про зміст його діяльності та фінансовий стан. Виявлені розбіжності дають
підставу для фінансового моніторингу.
Рішення даної задачі передаються для
оцінки умов кредитування.
Оцінка умов кредитування. Для певного обсягу заявок на кредит визначається можливість видачі кредиту та оцін-

ка умов кредитування: обсягу кредиту, що
видається, терміну та відсоткової ставки.
Задача управління полягає в наступному:
сформувати кредитний портфель таким
чином, щоб середньостатистичний термін
погашення виплат по кредитах був мінімальним:

n

Ti

( ait ( t ) + ( 1 − a it −1 ( t ))) ⋅ PS i ⋅ N i

i =1

t =1

e ri hi ⋅ hi

I 3 = ∑ Si ∑

n

∑ Si ≤ V ,

I 3 S,N

→ min
,PS ≥0
i

i

i

де Si – обсяг i-го замовленого кредиту; Ni
– термін кредитування; PSi – розмір відсоткової ставки за i-м кредитом; hi – кількість виплат, пов’язаних з погашенням
кредиту та відсотків; at (t) – частка погашення кредитної заборгованості із загального обсягу i-го кредиту в момент часу
t, Тi – термін до погашення i-го кредиту; ri
– очікувана дохідність за i-м кредитом.
У підсистемі формування кредитних ресурсів здійснюється прогнозування
грошових потоків клієнтів банку та інших
власних і залучених банківських коштів, з
яких формуються кредитні ресурси. Для
цього розроблено динамічну детерміновану модель, представлену у вигляді системи параметричних диференційних рівнянь, що описують рух коштів на трьох
рівнях. На мікрорівні прогнозуються кошти кожного з клієнтів, на середньому –
сукупність клієнтських коштів, на макрорівні – сукупність банківських коштів,
серед яких визначається обсяг вільних
кредитних ресурсів [7].
Запропонована модель дозволяє, з
одного боку, збалансувати обсяги кредитування та наявні кредитні ресурси, а з
іншого, виявляти нехарактерні для клієнта грошові операції при проведенні первинного фінансового моніторингу.
Значення, отримані на даному етапі,
передаються в інші підсистеми і використовуються в якості обмежень у критеріях
прийняття рішень.
Підсистеми планування та оперативного управління. Формування кредитного портфеля передбачається на певний
плановий період, але на практиці часто

⋅t

(3)

i =1

виникають непередбачені ситуації. Це обґрунтовує створення підсистем планування та оперативного управління, для кожної з яких сформульовані критерії прийняття рішень. Керуючими змінними, що
доставляють екстремум функціоналам,
постають обсяги, відсоткові ставки і терміни кредитування.
Задача планування: відповідно до
обсягу кредитних замовлень визначити
обсяги, терміни та відсоткові ставки кредитування у такий спосіб, щоб сформувати максимально прибутковий кредитний
портфель:
n3

S
I4 = ∑ i
i =1 V


PS ⋅ N i
1 + i

365


1

 hi
  → max (4)
S i ,N i ,PS i



 n3
∑ Pi ⋅ Pi* ⋅ ri ≥ r(1 - ε );
i =1
0 < V ≤ yкр ;

 S * , PS * , N * > 0.
i
i
i



(5)

де I4 - дохід кредитного портфеля; Si – обсяг i-го кредиту, PSi – відсоткова ставка за
i-м кредитом; Ni – термін кредитування;
V– обсяг вільних кредитних ресурсів; hi –
кількість виплат, пов’язаних з погашенням кредиту та відсотків; Рi – надійність
клієнта, що кредитується, за умовами
кредитування, близькими до замовлених;
Р*i – кредитоспроможність клієнта, визначена на підставі його фінансової звітності;
ri – очікувана дохідність за кредитом; ε –
ступінь ризику, обумовлена банком, yкр –
обсяг доступних кредитних ресурсів.
Задача оперативного управління полягає у забезпеченні своєчасного пога-

Проблеми інформатизації та управління, 3(43)’2013

кожної кредитної операції при обмеженому кредитному ризику:

шення кредитів і відсотків та задоволення
додаткових кредитних замовлень. Метою
є отримання максимального доходу від
n Ti

I 5 = ∑∑ Soi ( ait ( t ) + ( 1 − ait −1 ( t ))) ⋅ PSoi
i =1 t =1

I 5 
 → max
Sо ,Nо ,PSо
i

де Sоi – обсяг кредиту в оперативному
режимі; Nоi – термін кредитування в оперативному режимі; PSоi – розмір відсоткової ставки за i-м кредитом в оперативному режимі; hi – кількість виплат,
пов’язаних з погашенням кредиту та відсотків; ait(t) – частка погашення кредитної
заборгованості із загального обсягу i-го
кредиту клієнта в момент часу t, Тi – термін до погашення i-го кредиту; ri – очікувана дохідність за кредитом.
Система обмежень аналогічна (5),
тільки 0 < Vн < y кр + ∆y , де Δy – додаткові
ресурси, залучені для задоволення незапланованих кредитних заявок.
Якщо рішення щодо видачі кредиту
суперечить заявці, клієнтові пропонується
змінити умови кредитування. За згодою
клієнта заявка з новими пропонованими
умовами надходить в якості вхідної змінної.
Підсистема
кредитного
моніторингу.
Оцінка
ефективності
управління
кредитним
портфелем
заснована на результатах кредитного
моніторингу,
в
процесі
якого
досліджується динаміка грошових потоків
та фінансових показників позичальників,
дохідність портфеля; ступінь ризику. З
метою
ефективного
управління
кредитним ризиком поставлена задача
оптимального управління: забезпечити
мінімальне
стандартне
відхилення
прибутковості кредитного портфеля від
очікуваної:
T

I6 =

∑ ( rt − rp ) 2
t =1

T −1

T

→ min ,
,r

(7)

p

де rt – дохідність портфеля за період t; rp –
очікувана дохідність портфеля; T – періодичність виплат за кредитами, що входять до кредитного портфелю.
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i

Noi ,
hi

(6)

i

З точки зору фінансового моніторингу, банки повинні управляти ризиком
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування
тероризму на підставі критеріїв, визначених законодавством [8], а також розробляти власні критерії. Вважаємо, що в даному випадку припустимо використовувати методи управління кредитним ризиком. Обґрунтуванням цієї точки зору є те,
що банк зацікавлений у кредитуванні максимально надійних клієнтів, а їх віднесення до такої категорії здійснюється на
підставі комплексного та ретельного аналізу.
Для пошуку екстремумів функціоналів використано метод НьютонаРафсона. Представлені математичні моделі дали можливість розробити інформаційне забезпечення системи управління
кредитуванням. На підставі алгоритмів
функціональних підсистем синтезовано
програмний комплекс, реалізований в середовищі Delphi 7.
Формалізація та структуризація інформаційних потоків та зв’язків між ними
дозволили організувати базу даних системи управління кредитуванням. У якості
СУБД обрано Interbase SQL Server, перевагою якої є її кросплатформеність.
Крім того, оскільки запропонована
система забезпечує управління кредитуванням та кредитний моніторинг, її доцільно вважати системою управління та
моніторингу кредитних операцій.
Висновки
У роботі проведено системний аналіз
банківської діяльності, в результаті якого
виявлено конвергенцію завдань, що вирішуються банком при проведенні первинного фінансового моніторингу та при реалізації кредитної політики; обґрунтовано
можливість використання інформаційного

60
забезпечення системи управління кредитуванням у якості інструментарію протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; визначено функціональну та логічну структуру системи
управління кредитуванням, розроблено
модель прийняття управлінських рішень
при реалізації банками кредитної політики, створено програмне забезпечення.
Запропонований підхід для протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та забезпечення його реалізації являє наукову новизну
дослідження. Розв’язання задач оптимального управління з використанням інформаційних
технологій
дозволяє
об’єктивізувати рішення, що приймаються при проведенні банками кредитнофінансової політики, та сприяють підсиленню ефективності дій, спрямованих на
запобігання злочинності у кредитнофінансовій сфері.
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УДК 629.735.05(043.2)
Остроумов І.В., к.т.н.

ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ DME/DME ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЛЯ
ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Інститут аеронавігації
Національний авіаційний університет
Розглянуто питання оцінки доступності позиціонування за допомогою далекомірного
обладнання DME в Україні. Представлено методику розрахунку коефіцієнту погірщення
точності у горизонтальній площині для DME/DME навігації та виконано розрахунок
HDOP для повітряного простору України. У підсумку оцінено точність позиціонування
за DME/DME методом

Вступ
Концепція навігації заснованої на
характеристиках (PBN), затверджена
ICAO, висуває низку навігаційних специфікацій для навігаційних систем, що використовуються на різних етапах польоту.
Ці специфікації визначають вимоги до
характеристик систем через точність, цілісність та безперервності, що необхідні
ПК для виконання польоту у певному повітряному просторі. Концепція PBN нерозривно розглядає можливості бортового
обладнання у поєднанні з оточуючою інфраструктурою зв’язку, навігації та спостереження у певному повітряному просторі. Крім того, PBN засновується на використані систем зональної навігації Area
Navigation (RNAV). Застосування RNAV
висуває низку вимог до характеристик
бортових та наземних систем. Зокрема, до
позиціонування, оскільки місцеположення ПК відіграє важливу роль під час
польоту [1].
RNAV сертифікований ПК спроможний точно визначати своє власне місцеположення за допомогою приймача глобальної супутникової навігаційної системи,
далекомірного обладнання DME, все напрямлених радіомаяків VHF чи інерційної
навігаційної системи. Обчислювальна система літаководіння використовує алгоритми фільтрації Калмана для інтеграції
координатної інформації від різних систем позиціонування у залежності від різних факторів [2]. Наприклад у випадку
недоступності GNSS для позиціонування
може бути використано позиціонування

за сигналами від декількох далекомірних
чи кутомірних радіомаяків [3,4,5].
Аналіз досліджень і публікацій
Результати позиціонування за радіомаяками залежать від типу наземного і
бортового навігаційного обладнання та
геометрії їх розташування у просторі.
Відповідно до цього моніторинг доступності методів позиціонування за сигналами радіомаяків та оцінка впливу геометричного фактору на точність позиціонування завжди залишаються актуальними.
Запропонована ICAO методика [6, 7]
оцінки точності позиціонування за інформацією від радіомаячних систем загалом
орієнтована на використання двох радіомаяків DME, у той час як для території
України у більшій частині її простору доступні більш ніж два радіомаяка. Крім того, запропонована методика оцінки точності для більшої кількості радіомаяків не
враховує геометрію розташування у повній мірі.
Постановка завдання
Відповідно до наведеного вище, питання оцінки доступності методу позиціонування на основі далекомірного обладнання DME є актуальними, особливо в
умовах збільшення завантаженості повітряного простору. Крім того, точність позиціонування є важливою вимогою концепції PBN до виконання польотів у повітряному просторі країни, оскільки фундаментальною основою RNAV є гарантування необхідного рівня точності.
Основною метою статті є оцінка доступності сигналів далекомірних радіома-
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яків у повітряному просторі України та
оцінка впливу геометрії розташування
наземного обладнання DME на точність
позиціонування.
Принцип позиціонування
Принцип визначення координат ПК
за сигналами наземних радіомаяків DME
ґрунтується на далекомірному методі позиціонування. Під час польоту бортове
обладнання аналізує всі доступні наземні
радіомаяки DME у точці свого місцезнаходження. Доступні наземні радіомаяки
використовуються бортовим обладнанням
для визначення похилої відстані між ПК
та радіомаяком з використанням часового
критерію. У випадку доступності двох
радіомаяків результатом розвитку навіга-

ційного рівняння буде дві точки місцеположення, одна з яких відбраковується алгоритмом стеження за траєкторією руху
ПК. Слід зауважити, що для позиціонування за двома радіомаяками можуть використовуватись виключно радіомаяки
кут між яким та ПК знаходиться у межах
від 30° до 150°, що відповідає допустимому рівню точності за RNAV [6].
Визначення координат місцеположення ПК (хПК, уПК, zПК) у глобальній геоцентричній системі координат ECEF у
випадку наявної більшої кількості радіомаяків (більше двох), отримується за рахунок розв’язку навігаційного рівняння
виду:

Di2 = ( xПК − xDMEi)2 + ( yПК − yDMEi)2 + ( zПК − zDMEi)2 ,

де хDMEi, уDMEi, zDMEi – координати місцерозташування i-го наземного радіомаяка
DME; Di – похила відстань між i-м радіомаяком та ПК.
Розв’язок системи нелінійних навігаційних рівнянь отримується за допомогою лінереаризації системи рівнянь з застосуванням методу найменших квадратів
для пошуку невідомих величин [8]. Для

(1)
цього вводиться низка допоміжних величин:
∆Di = Dˆ i − D i ,
∆xi = xˆi − xПК ,
∆yi = yˆ i − y ПК ,

∆zi = zˆi − z ПК ,

rˆi 2 = ( xПК − xˆi )2 + ( y ПК − yˆi )2 + (z ПК − zˆi )2 ,

z
− zˆ
xDME − xˆi
− yˆ
y
, a yi = DME2 i , azi = DME2 i ,
2
rˆi
rˆi
rˆi
де xˆi , yˆ i , zˆi - координати номінальних то ∆xi 


∆X =  ∆yi  , i = 1K N .
чок, ∆D – відстань від номінальної точки
 ∆z 
та ПК.
 i
axi =

З урахуванням цього навігаційне
рівняння (1) можна записати у матричному ліниаризованому вигляді:
∆D = H∆X ,
де

 ∆D1 


 ∆D2 
∆D = 
,
M 


 ∆D 
 N
 ax1

 ax 2
H =
M

 a xN


a y1
ay 2
M
a yN

az1 

az 2 
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Розвязок лінійної системи рівнянь
для трьох радіомаяків може бути отриманий у вигляді:
∆X = H −1∆D .
У випадку використання більшої кількості радіомаяків розв’язок може бути
отриманий у вигляді:
−1
∆X = (H T H ) H T ∆D .
У принципі побудови DME визначення відстані між радіомаяком та бортовим обладнанням будується за часовим
критерієм з урахуванням часу затримки
(tGROUND) у наземній частині обладнання:
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D=

c (tr − tGROUND )
,
2

де tr – час між посиланням запиту до наземного радіомаяка та отриманням відповіді бортовим обладнанням DME.
Точність позиціонування
Точність позиціонування розглядається як межі інтервалу, відносно дійсного місцеположення, у якому у 99% випадках (за правилом 3σ, чи у 95% за правилом 2σ) знаходиться отриманий результат
вимірювань.
Загальна точність позиціонування за
сигналами радіомаяків DME (σП) залежить від геометрії розташування наземного обладнання, зони дії та точності навігаційного
обладнання
DME(σDME).
Вплив геометрії розташування наземної
частини обладнання враховується коефіцієнтом погіршення точності DOP
(Dilution Of Precision) [8, 9]:
σ П = DOPσ DME ,
(2)
Точність визначення дальності далекомірним
обладнанням
DME
складається з точності наземного та бортового обладнання системи. Відповідно
міжнародним вимогам точність DME не
повинна перевищувати 0,125% від дальності. Проте сучасне навігаційне облад-

(H H )

нання забезпечує набагато більшу точність визначення дальності так наприклад
±0,12 м.миль + 0,05% від дальності(для
дальності до 65 м.миль) та ±0,17 м.миль +
0,05% від дальності(для відстаней більших за 65 м.милі)[10].
Оцінка впливу коефіцієнта погіршення
точності
позиціонування
пов’язаного з геометрією розташування
наземного обладнання виконується з використанням матриці H. Для оцінки складових Н використовуються координати
наземних радіомаяків та точки повітряного простору для якої розраховується коефіцієнт DOP.
Розрізняють різні складові зміни точності позиціонування [8]:
EDOP (East DOP) – коефіцієнт зміни
точності у східному напрямку,
NDOP (North DOP) – коефіцієнт зміни
точності у північному напрямку,
HDOP (Horizontal DOP) – коефіцієнт
зміни точності у горизонтальній площині,
VDOP (Vertical DOP) – коефіцієнт зміни точності у вертикальній площині,
PDOP (Position DOP) – загальний коефіцієнт зміни точності позиціонування.
Коефіцієнти DOP оцінюються з рівнянь:
2
σ xy
NDOP 2



,
2
VDOP 
σ xz2
2
σ yz

(3)

HDOP = EDOP 2 + NDOP 2 ,

(4)

−1

T

 EDOP 2

2
=  σ yx

2
 σ zx
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σ zy2

PDOP = EDOP 2 + NDOP 2 + VDOP 2 .

Вихідні дані
На території України розміщено вісім наземних радіо-маячних станцій DME.

(5)
Основні технічні характеристики радіомаяків наведені у таблиці.

Таблиця 1. DME станції розміщені на території України
Ідентифікаційний
код
BRP
DNP
DON
IVF
KHR

Назва
Boryspil
Dnipropetrovsk
Donetsk
Ivano
Frankivsk
Kharkiv

Робоча
частота,
кГц

Широта, град

Довгота, град

Висота, м

Канал
DME

115900
112500
115000

50.2855987548828
48.3595008850098
48.0718002319336

30.899299621582
35.1025009155273
37.7359008789062

152
155
231

106X
072X
097X

114200

48.8847007751465

24.6898994445801

116500

49.9267997741699

36.2853012084961

285
163

089X
112X

64
Lviv
Odesa
Simferopol
Kerch
Kryvyi Rih
Mariupol
Vinnytsia

115500
113950
116600
116300
116000
116200
114800

49.8115997314453
46.4300003051758
45.051399230957
45.3708992004395
48.0508995056152
47.0750999450684
49.2397003173828

333
60
189
43
121
81
302

4

4

2

2

2

4

6

4

2

4

50° N

6

4

2

4

4

4

2

48° N

4

2

2

2

4

4

4

2

46° N

4

2

2

24° E

26° E

28° E

102X
086Y
113X
110X
107X
109X
095X

много радіомаяка. При цьому, необхідно
враховувати рельєф підстилаючої поверхні.
Для оцінки доступності позиціонування побудуємо сітку координат. Кожний з вузлів цієї сітки є рівновіддаленим
від поверхні глобального еліпсоїда ( використано глобальний геоцентричний
еліпсоїд WGS 84 ) на відстань висоти спостереження. Кількість вузлів при цьому
визначає точність оцінювання доступності. У межах комірки доступність вважається сталою величиною. Оцінку доступності виконаємо у глобальній декартовій
системі координат ECEF (earth-centered
earth-fixed) з подальшим переведенням
результатів у геоцентричній систему координат LLA (Latitude Longitude Altitude).
Результати визначення оцінки доступності для висоти польоту 8000 м наведено на рис. 1. Зони контурного рисунку вказують на кількість радіонавігаційних станцій, що доступні у відповідному
повітряному просторі.

Доступність позиціонування
за обладнанням DME
Виконаємо оцінку доступності позиціонування за радіомаяками для території України. Для кожної точки повітряного простору розрахуємо відстані до наземних станцій DME та порівняємо їх з
максимальною дальністю дії радіомаяків.
Дальність дії радіомаяка залежить від його класу [11, 12]:
1. Terminal (T). Для істинних висот
від 305м до 3658м похила дальність дії
складає 46 км;
2. Low altitude (L). Для істинних висот від 305м до 5486м похила дальність
дії складає 74 км;
3. High Altitude (H). Для істинних висот від 305м до 4420м похила дальність
дії складає 74 км, для висот від 4420м до
18288м похила дальність дії складає 185
км та для висот від 5486м до 13716м похила дальність дії складає 241 км.
Горизонтальна дальність дії радіомаяка певного класу залежить від висоти
польоту ПК та похилої дальності до назе52° N
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Рис.1. Доступність позиціонування за радіомаяками для території України
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Рис.2. Доступність позиціонування за радіомаяками для території України
з урахуванням зарубіжних VOR

Результати комп’ютерного моделювання наведені на рис. 1 вказують на доступність більше двох навігаційних станцій у більшій частині повітряного простору України, що вказує на теоретичну
можливість застосування даного методу
позиціонування.
Крім того під час вирішення навігаційної задачі у повітряному просторі
України можуть використовуватись сигнали DME станцій розміщених поза територіальними межами країни (рис.2).
Використання азимутів всіх доступних
радіонавігаційних DME станцій підвищує
точність позиціонування.
Оцінка точності позиціонування
Виконаємо оцінку величини коефіцієнта, що характеризує геометричний
фактор зміни точності у горизонтальній
площині (HDOP) для повітряного простору України у зоні доступності (рис.2).
Розрахунок HDOP виконаємо за формулами (3, 4, 5). Визначення коефіцієнтів
DOP виконуємо у зв’язаній з ПК NED
(North East Down) системі координат.
При цьому центр локальної системи координат знаходиться у точці місцеположення ПК, вісь «х» направлена у північному напрямку, вісь «у» – у східному напрямку, вісь «z» – вниз.
Результати моделювання коефіцієнтів HDOP та VDOP для повітряного прос-

тору України з використанням національних та зарубіжних радіомаяків наведено на рис. 3 та рис. 4 відповідно.
Контурними лініями на рис. 3 та
рис. 4. представлено зони повітряного
простору країни з відповідним значенням
коефіцієнтів HDOP та VDOP. Отримані
результати оцінки HDOP вказують на наявність зон (зон у яких HDOP < 1 ) повітряного простору у яких за рахунок вдалої
геометрії розташування наземних станцій
спостерігається підвищення точності позиціонування порівняно з точністю далекомірного обладнання. Загалом розподіл
коефіцієнта HDOP виконаний для висоти
польоту 8000 м вказує на доступність методу позиціонування за сигналами далекомірного обладнання у переважній частині повітряного простору країни для навігації у горизонтальній площині. Результати оцінки коефіцієнта VDOP не можуть
гарантувати необхідний рівень точності
позиціонування у вертикальній площині.
Мала точність пояснюється горизонтальним розміщення наземних станцій виключно на земній поверхні.
Оцінку похибок позиціонування у
горизонтальній площині виконаємо за (2)
з використанням отриманої матриці значень коефіцієнтів HDOP та характеристик типового наземного далекомірного
обладнання DME. Результати оцінки похибок наведено на рис. 5.
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Висновки
На сьогоднішній день супутникові
навігаційні системи забезпечують достатній рівень точності позиціонування для
виконання польотів, проте у випадках
відмови, метод позиціонування за сигналами радіонавігаційних маяків DME може
бути застосований у переважній частині
повітряного простору України (рис. 1-2).
Оскільки точність цього методу позиціонування залежить від геометрії розташування наземних радіомаяків визначено
коефіцієнти HDOP для повітряного простору (рис. 3) та результуючу похибку позиціонування у горизонтальній площині.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНІВ РОЗПОДІЛУ ІНТЕРВАЛІВ ЗАЛИШКІВ
ЗНАЧЕНЬ DST-ІНДЕКСУ ВІДНОСНО ЛІНІЇ ТРЕНДА
Інститут інформаційно-діагностичних систем
Національного авіаційного університету
У статті розглянуто динаміку зміни індексу геомагнітної активності DST як систему,
що описує перебування процесу у двох станах відносно лінії тренду. Досліджено розподіли інтервалів перебування системи у визначених станах. Статистично значуще доведено, що інтервали залишків значень DST-індексу розподілені за експоненціальним законом

Постановка проблеми
Одним з актуальних напрямків у дослідженні впливу різноманітних сонячних
явищ на нашу планету є аналіз стану магнітосфери та іоносфери Землі, що описується індексами геомагнітної активності,
які розраховуються на основі наземних
вимірів магнітного поля. Амплітуду варіацій магнітного поля часто використовують як загальну характеристику сили магнітних бур, при цьому на даний час для
вивчення поведінки Сонця часто використовується DST-індекс геомагнітної активності:
Dst = DCF + DR ,
де DCF – поле поверхневого струму;
DR – поле кільцевого току; границі вимірювання: −100 < Dst ≤ −50 нТл для
помірних магнітних бур, Dst ≤ −100 нТл
для сильних магнітних бур.
Цей індекс являє собою осьосиметричну відносно геомагнітного діполя
компоненту збуреного магнітного поля та
визначається на основі вимірювань, що
проводяться кожної години на чотирьох
приекваторіальних станціях: Сан-Хуан,
Херманус, Какіока, Гонолулу. З 1992 року
з’явилась додаткова п’ята станція – Алібаг [1]. Увага до таких вимірювань не випадкова: потреба в уточнених прогнозах
поведінки сонця є задачею актуальною та
своєчасною.
Проблематика та аналіз досліджень
Відомо, що поведінка сонця має виражену циклічність, але при цьому сезон-

ні та періодичні компоненти, вплив яких
пов’язують з різними кліматичними та
глобальними явищами, мають нерегулярний характер. Динаміці процесів на Сонці
характерні, як і для інших складних нелінійних динамічних систем, хаотичні коливання [2]. Довжина циклів сонячної активності різна протягом останніх 300 років та може значно відрізнятися від середнього значення, що робить неможливим
використання методів гармонічного аналізу. З іншого боку, реально існуюча циклічність не у повній мірі дозволяє використовувати підхід, що базується на методах теорії ймовірності та представленні
цих коливань як стохастичних процесів
[3].
Виходячи з цього, можна відзначити, що адекватне моделювання процесів,
що призводять до розвитку геомагнітних
бур, є досить складним, тому на сьогодні
відсутні точні математичні моделі, для
опису процесів сонячно-земної фізики.
Існує багато підходів до глибинного вивчення поведінки геодинамічних рядів:
знаходження кореляцій між різними геомагнітними індексами [4], використання
методу головних компонент [5], використання авторегресіонних моделей [6], прогнозування індексів на основі білінійних
моделей та методів нелінійної фільтрації
[7] та ін. Але кожен з цих методів при дослідженні складної динаміки геомагнітних індексів має свої недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного дослідження.
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Постановка задачі
Нехай задана послідовність (часовий ряд) P = { pi } , де N - обсяг даних
i =1, N

Dst - індексу за визначений часовий про-

міжок. Оскільки часовий ряд P складається з циклічної та випадкової компонент [2], то задача дослідження може бути розбита на дві: аналіз циклічної та випадкової складових. Виділення циклічної
компоненти з ряду можливо різними методами: за допомогою спектрального аналізу, який дозволяє знаходити періодичні
та квазіперіодичні складові часового ряду; використовуючи згладжування та фільтрацію, які призначені для видалення з
часового ряду високочастотних та сезонних коливань; за допомогою моделей авторегресії та ковзного середнього, що
описують процеси, які проявляють однорідні коливання навколо середнього значення; з використанням методу головних
компонент, кратномасштабного аналізу та
ін. В даній роботі для розкладу часового
ряду буде використовуватись метод Гусені [8], що дозволяє досліджувати структуру часового ряду, видаляти окремі його
складові та прогнозувати як сам ряд, так і
тенденції розвитку його складових.
Метою даної роботи є розклад часового ряду значень індексу геомагнітної
активності Dst на компоненти, дослідження поведінки циклічних компонент
та вивчення закону розподілу залишків.
Виклад основного матеріалу
Подамо вихідний часовий ряд у вигляді:
p(t ) = pТ (t ) + pЗ (t ) ,
де pТ (t ) - трендова (або циклічна) складова; pЗ (t ) - ряд залишків.
Введемо до розгляду систему S , яка
відображає поведінку індексу геомагнітної активності за певний період. Система
може знаходитись в одному з двох станів
S1 та S 2 : стан S1 показує, що значення
DST-індексу знаходиться нижче лінії тренду, тобто перебуває у проміжку
( Dstmin ; pТ (t )] , а стан S 2 - належність до
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проміжку ( pТ (t ); Dstmax ] . Після видалення
тренду залишки можна подати у вигляді:
 p + (t ),
pЗ (t ) =  3−
 p3 (t ),

p3 (t ) ≥ 0,
p3 (t ) < 0.

Система S здійснює переходи зі
стану S1 в стан S 2 в заздалегідь невідомі
моменти часу, тож маємо справу з випадковим процесом з неперервним часом.
Формування інтервалів часу перебування
системи в станах S1 , S 2 відбувається так:
від початку відліку часу t0 до невідомого

моменту t1 (відрізок τ0 ) система знахо-

диться у деякому стані Si , i = 1, 2 . Інтер-

вал часу τ0 має довжину, що виражена
кількістю відліків часу знаходження значення
DST-індексу
в
проміжку
τ0 = t1 − t0 . Якщо система переходить зі
стану S1 в S 2 , то інтервал часу τ0 віднесемо
до
масиву
інтервалів
Τ1 = {τ1,i , i = 1, N1} , де N1 - кількість інтерва-

лів перебування системи S в стані S1 .
Якщо ж система переходить зі стану S2 в
то τ0
віднесемо до масиву
S1 ,
Τ2 = {τ2, j , j = 1, N 2 } , де N 2 - кількість інтервалів перебування системи S в стані S2 .
Аналогічні міркування застосовують і для
усіх інших моментів часу (рис.1). Граф
станів системи S має вигляд, поданий на
рисунку (рис.2), де λ12 ( t ) та λ21 ( t ) - інтенсивності переходу зі стану в стан.
Дослідження поведінки системи S
значно спрощується, коли виявиться, що
інтенсивності
λ12 = const , λ 21 = const .
Остання умова можлива, якщо розподіл інтервалів часу в масивах Τ1 , Τ2 є
експоненціальним:
F ( τ ) = 1 − e −λτ ,

де τ - інтервал часу; λ - параметр розподілу, оцінку якого здійснюється так:
N .
λ€ =

N

∑ τl

l =1
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Рис 1. Задання граничного значення та розбиття на стани початкових даних після вилучення
складової pТ (t ) та розбиття часового ряду на інтервали,що відповідають станам системи

Рис 2. Граф станів системи

Аналіз закону розподілу інтервалів
часу масивах Τ1 , Τ2 будемо виконувати
в наступній послідовності.
1. Для кожного з масивів Τ1 , Τ2 будується ранжований варіаційний ряд та
розраховуються основні статистичні характеристики: математичне сподівання,
середньоквадратичне відхилення, коефіцієнти асиметрії та ексцесу [10].
2. Проводиться гістограмна оцінка та
оцінка емпіричної функції розподілу ймовірностей.
3. По кожному з масивів Τ1 , Τ2
здійснюється відтворення експоненціального розподілу, тобто, визначаються оці-

€ , λ€ .
нки λ
12
21
4. Виконується перевірка адекватності експоненціальної моделі розподілу на
основі уточненого критерію згоди Колмогорова [10]. При цьому вважається, що
модель адекватна, якщо ймовірність узго-

S
дження PКолм для представницьких обся-

гів вибірок більша, ніж 0,05.
Нижче наведені результати дослідження законів розподілу для трьох часових рядів: ряду зі щогодинними замірами
Dst-індексу, ряд усередненими по добі
значеннями, та усередненими по 27-ми
дням. Дані для статистичної обробки про
заміри Dst-індексу були отримані з бази
даних NASA Omni Web [9].
Розглянемо ряд значень DSTіндексу, який фіксувався кожної години,
за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.
Відібраний часовий ряд налічує 8785 спостережень. Для побудови трендової компоненти, застосуємо до часового ряду метод Гусені з довжиною вікна L = 24 та
відновимо його за першою компонентою
на долю якої припадає 77,76% загальної
варіабельності даних (рис. 3).
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Рис 3. Погодинні вимірювання. Відновлений за першою компонентою часовий ряд

Зі стану S1 у стан S 2 система пере-

ходила 749 разів, тобто масив Τ1 має 749
значень, а зі стану S 2 у стан S1 - 750 раϖ i , відносні частоти

зів і масив Τ2 має 750 елементів. Гістограми відносних часто відповідних масивів подано на графіках (рис.4).
ϖ i , відносні частоти

τ2

τ1
а)

б)
Рис 4. Погодинні вимірювання.
Гістограма відносних частот для інтервалів: а) τ1 ; б) τ 2

Аналогічно розглянемо масив даних
за період з 01.01.1980 р по 31.12.2012 р.
усереднений по днях. Він налічує 11949
спостережень. Довжину вікна для методу

Гусені оберемо L=50. На долю першої головної компоненти припадає 51,52% загальної варіабельності даних (рис.5).
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Рис 5. Усереднення вимірювань по днях.
Відновлений за першою компонентою часовий ряд

ϖ i , відносні частоти

ϖ i , відносні частоти

τ1
а)

б)
Рис 6. Усереднення вимірювань по днях.
Гістограма відносних частот для інтервалів: а) τ1 ; б) τ 2

Рис 7. Усереднення вимірювань по 27-денному циклу.
Відновлений за першою компонентою часовий ряд

τ2
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ϖ i , відносні частоти

τ1

τ2

а)

б)

Рис 8. Усереднення вимірювань по 27-денному циклу.
Гістограма відносних частот для інтервалів: а) τ1 ; б) τ 2

Видалимо обрану компоненту з ряду
та розіб’ємо його на інтервали, що відповідатимуть станам системи. Масиви Τ1 ,

Τ2 матимуть по 1470 елементів, гісто-

грами відносних частот – наводяться (рис.
6).
Для масиву даних за період з
01.01.1980 р по 31.12.2012 р. усередненого по 27 днях, який налічує 445 спостережень, довжину вікна для методу Гусені
оберемо L=50. На долю першої головної
компоненти припадає 73,87% загальної
варіабельності даних (рис.7). Після видалення першої головної компоненти масиви Τ1 , Τ2 матимуть по 71 елементи, а гі-

стограми їх відносних частот можна побачити на графіках (рис. 8).
Результати
статистичних
досліджень та відтворення за масивами
інтервалів зведено до таблиці (табл.1).
Аналізуючи значення в останній колонці
можна говорити про адекватність моделі
експоненціального
розподілу
для
інтервалів часу перебування системи S в
станах S1 та S 2 . Для даних, що є усередненням по 27-денному циклу обсяг вибірки не є представницьким, проте, якщо
збільшити вірогідність узгодження моделі
до 0,3, то як бачимо, гіпотезу про відповідність розподілу можна приймати.

Таблиця 1.Результати експериментальних досліджень
Масив
Погодинні
вимірювання
Усереднення
по днях
Усереднення
по 27 днях

Τ1
Τ2
Τ1
Τ2
Τ1
Τ2

Обсяг

Середнє

Варіація

Асиметрія

Ексцес

λ

PКолм

749

5,904

4,883

1,353

2,198

0,169

0,465

750

5,794

4,752

1,329

1,682

0,173

0,455

1471

4,629

4,020

1,543

2,353

0,216

0,547

1471

3,494

2,782

1,470

2,382

0,286

0,204

71

3,211

2,932

1,941

5,012

0,311

0,925

71

3,014

1,848

0,855

0,619

0,332

0,483

Отже, можна вважати, що для усіх
розглянутих випадків в системі S
інтенсивності переходів зі стану в стан є
сталими.
Крім
того,
з
аналізу

передостанньої колонки (табл.1) слідує,
що перехід зі стану S1 в S 2 відбувається
повільніше.

74
Висновки
В результаті проведених в роботі
досліджень одержано такі результати.
Запропоновано розглядати процес
зміни в часі Dst-індексу геомагнітної активності як систему, що описує перебування процесу в двох станах: або вище,
або нижче значення трендової (циклічної)
складової.
Досліджено розподіли інтервалів
перебування системи у визначених станах. Статистично значуще доведено, що
розподіли інтервалів часу є експоненціальними, а отже інтенсивності переходів зі
стану в стан є сталими.
Подальші дослідження можуть полягати у вивченні моделі введеної системи на основі теорії марковських процесів
та її реалізації для прогнозування поведінки Dst-індексу геомагнітної активності
або інших ознак, що характеризують сонячну активність.
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МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ КІБЕРНЕТИЧНИХ ОРГАНІЗМІВ ТА
СИНТЕЗ СТРАТЕГІЙ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ
В КІБЕРНЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
Розглянуто питання формального опису процесів в кібернетичному просторі. Досліджені математичні засади врахування невизначеності опису властивостей об’єктів спостереження в лінійному топологічному просторі, як наслідку дії апарату представлення.
Синтезовано узагальнену модель взаємодії фізичних та віртуальних об'єктів в просторі
їх спостереження

Вступ
На поточний час не існує строгого
визначення поняття інформація. У самому
загальному випадку під інформацією розуміють відомості про навколишній світ і
процеси, що відбуваються в ньому та можуть сприйматися людиною безпосередньо як фізіологічно, так і з використанням
спеціальних пристроїв.
Субстанцією, що забезпечує життєвий цикл інформації, є інформаційний
простір. Фізична сутність простору, в
якому існує інформація, різноманітна і
безпосередньо пов'язана з технічними та
технологічними можливостями забезпечення життєвого циклу існування інформації, як такої.
Актуальність
Як предмет досліджень наука про
інформацію почалася з теорії її передачі
та визначення кількісних оцінок цілком
невизначеного по своїй суті самого поняття інформації. Формалізація процесів,
пов'язаних з поняттям інформації, на поточний час розглядається на основі апріорного сприйняття енергетичного світу як
самодостатнього, виходячи з математичної теорії зв'язку К.Шеннона [1] і теорії
автоматичного управління. У такому підході основними аспектами забезпечення
життєвого циклу інформації та пов'язаних
з нею процесів є питання її передачі, перетворення переданого, зберігання і використання. Побічно з'явилися напрямки
досліджень, пов'язані з інформаційною
безпекою, безпекою інформації, екологі-

єю інформації, утилізацією інформації,
тощо. Всі існуючі технічні рішення, пов'язані із забезпеченням життєвого циклу
інформації, виділено в окремий напрямок
наукових досліджень та інженерних рішень, який отримав назву інформаційні
технології.
За технологічними ознаками в інформаційному просторі виділено підпростір
- кібернетичний простір (надалі – кіберпростір).
Слід зазначити, що кіберпростір, як
такий, передбачає наявність деякого простору, що має протяжність та метрику.
В такому разі теорія інформації має
математичну модельну сутність, яка неможлива без кількісних оцінок за Хартлі
[2], К.Шеннона [1], Р.Фішера [3], А. Колмогорова [4], Н.Рашевского [5], Карнапа
[6, 7], І.Бар-Хіллела [7]. Крім того, засоби
обчислювальної техніки надають "нескінченні" можливості організації роботи з
інформацією у всіляких її проявах.
При цьому зазвичай стверджується,
що в теорії інформації мають місце такі ж
закономірності, що й в термодинаміці, а
саме те, що кількість інформації на N символів повідомлення носить назву ентропії, і в цьому розумінні поняття ентропії і
кількості інформації збігаються [1]. В
цьому випадку навіть інтуїтивне розуміння веде тільки до пропозицій типу заміни
або доповнення кількості інформації кількістю семантики.
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Мета
При переході від суті інформації до
визначення одиниць міри в сенсі імовірності сутність поняття ентропії в термодинаміці і теорії має однаковий порядок, а
повідомлення, за відомим методом Габора
[8], передаються "квантами".
Для інформації слід прийняти аксіому відкритості. Тобто феномен інформації суть система відкрита і залишається
такою тільки при використанні для контакту з нею відкритого інструментарію фізичної чи інформаційної системи, яка
об'єктивно має цю властивість. В разі замикання кожної з цих систем (досліджуваної та / або інструментальної), має місце не явище інформації, як такої, а лише її
кількісний прояв, який цілком підпадає
під закони модельної інформації.
При модельному підході інформаційні відмінності визначаються контекстністю (змістом) або власною безперервно
змінюваною структурою, яка породжується взаємодією інформаційних потоків і
визначається особливостями джерел та
адресним контекстом посилок, тобто всім
тим, що ніяк не може бути власно вилучено з повідомлення.
Разом з тим, введенні метрики в інформаційному просторі дозволяє зробити
припущення про природу інформації і таких її сутностях, як спостережність, вимірюваність, керованість та інших.
Взаємозв'язана сукупності інформаційних
структур,
інформаційнотелекомунікаційних систем, обчислювальних систем, включаючи глобальну комп'ютерну мережу Інтернет складає кібернетичний простір, як підпростір інформаційного простору.
Метою цього дослідження є отримання формальної моделі взаємодії
суб’єктів та об’єктів (кібернетичних організмів) в кібернетичному просторі, як
просторі спостережень, станів та поведінкиі і, як слідство, перехід до задачі синтезу стратегій управління, як вирішення задачі запобігання конфлікту взаємодії кіберорганізмів.

Разом з тим слід зауважити, що в загальному випадку співвідношення невизначеності аналогічні принципу невизначеності Гейзенберга, які можна застосувати до віртуальних явищ кібернетичного
простору.
Постановка задач
Для структурованої інформації виникають інформаційні співвідношення
невизначеності аналогічні принципу невизначеності Гейзенберга в квантовій механіці. При цьому не порушуючи принципи фізичного квантованого світу, слід
виходити з посилки "квантової структури
інформації" [9], що цілком випливає з
принципу структуризації інформації в інтелектуальних базах даних навіть на рівні
інформаційних баз даних.
Таким чином можна стверджувати,
що крім "фізичної нерозрізненості" об'єктивно існує і інформаційна нерозрізненість (нерозрізненість в межах кроку зміни структури). У такому разі співвідношення невизначеності є наслідком дії
апарату представлення (але, не від його
точності - розрядної сітки представлення
інформації).
Наведені припущення приймемо за
основу для подальших міркувань.
Виходячи з топологічності кібернетичного простору, необхідно синтезувати
модель взаємодії об'єктів та суб'єктів (кіберорганізмів), на підставі якої отримати
модель конфлікту їх взаємодії. Таким чином, задачу синтезу управління можна
сформулювати як задачу розв'язання конфлікту взаємодії кіберорганізмів в кіберпросторі згідно принципу оптимальності та
правилу зупинки.
Розв’язання задач
Існує точна кількісна аналогія між
співвідношеннями невизначеності Гейзенберга і властивостями хвиль або сигналів [10]. В якості змінного в часі сигналу
можна розглянути звукову хвилю. Для
точного визначення частоти необхідно
спостерігати за сигналом впродовж деякого часу, що призводить до втрати точності визначення часу. Це означає те, що
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звук не може одночасно мати як точне
значення часу його фіксації (обумовлено
незначною тривалістю імпульсу), так і
точне значення частоти, як це має місце
для безперервного (і в принципі нескінченно тривалого) чистого тону (чистої
синусоїди). Значення часу та частоти хвилі математично аналогічні координаті і
(квантово-механічному) імпульсу частки.
За аналогією з квантовою механікою
отримуємо те, що просторова частота
уздовж відповідної координати
суть аналогічна імпульсу в квантовій
механіці, а значення
є частотою коливання вздовж відповідної координати.
Величина є постійною Планка, значення
якої надзвичайно мале і тому співвідношення невизначеностей накладають слабкі обмеження на похибки вимірювання,
які свідомо непомітні на тлі реальних
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практичних похибок вимірювальних приладів і систем перетворення інформації
(даних).
Принцип невизначеності не відноситься тільки до координати та імпульсу.
У своїй загальній формі, він прийнятний
до кожної пари сполучених змінних. У
загальному випадку, на відміну від випадку координати і імпульсу, нижня межа
множення значень
«невизначеностей»
двох сполучених змінних залежить від
стану досліджуваної системи. В такому
випадку принцип невизначеності може
бути сформульована як теорема в теорії
операторів [10].
Теорема. Для довільних самосполучених операторів
та
і
будь якого елементу з такого, що
та
обидва визначені (тобто
і
також визначені), маємо:
.

Ця теорема випливає з нерівності
Коші-Буняковського, яке пов'язує норму і
скалярний добуток векторів в евклідовому просторі. Нерівність (1) еквівалентна
нерівності трикутника для норми.
в
Слід зазначити, що оператор
комплексному чи дійсному гільбертовому
є ермітовим, симетрическим,
просторі
якщо
він
задовольняє
рівності
для всіх
з області
визначення . В данному випадку припускається, що
— скалярний добуток
в . Оператор в
є самосполученим або
гіпермаксимальним ермітовим якщо він
співпадає зі своїм сполученим.
В даному випадку поняття сполученості пов'язане з топологічністю лінійного простору.
Нехай
— лінійні простори, а
,
— сполучені лінійні простори
(простори лінійних функціоналів, визначених на
). Тоді для будь-якого лінійного оператора
та будь-якого
лінійного функціоналу
є визначеним лінійний функціонал
, який є
суперпозицією . Тобто
.
В такому разі сполучений лінійний
оператор має вигляд відображення

(1)

, а
, для якого в
загальному випадку
є дією функціоналу на вектор .
Тоді відображення оператора
лінійно та безперервно, а сполучений
оператор можна записати у вигляді
:
.
В загальному випадку форма, безперервність, лінійність, топологічність інформаційного простору є невизначеними.
Тому слід враховувати деякі характеризуючі ознаки, які дозволяють узагальнити
погляд на характеристики інформації та
простору її існування.
Слід зазначити, що поняття сполученості існує для топологічного лінійного, банахова та гільбертова просторів.
Задамо для банахова простору без,
перевний лінійний оператор
який діє з банахова простору в банаховий простір .
Тоді дл сполучених просторів ,
визначимо,
що
.
Якщо — фіксовано, то
– лінійний безперервний функціонал в просторі
. Таким чином, для
є визначеним лінійний безперер-
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такий, що
функціонал з
f]. В такому разі оператор
є сполученим.
Аналогічно можна визначити сполучений оператор до лінійного необмеженого оператора. При цьому слід враховувати те, що такий сполучений оператор
буде визначеним на всьому просторі.
Слід зазначити, що для сполученого
оператора
в банаховому просторі справедливими є наступні властивості:
- оператор
— лінійний;
- оператор
— лінійний безперевний;
- якщо оператор
є лінійним
безперервним, то оператор
є також лінійним безперервним;
- нехай
— нульовий оператор,
— одиничний оператор, тоді спраа
ведливими є вислови:
вний

Для відображення в гільбертовому
просторі , як і для відображення в топологічному лінійному та банаховому просторах, норма яких породжена додатньо
визначеним скалярним множенням, отримаємо ототожнення простору зі своїм
сполученим.
Тобто
для оператора
рівність
визначає сполучений оператор
.В
цьому випадку
є скалярним рзулдьтатом множення в просторі .
Таким чином, для будь-яких сполучених операторів вірна загальна форма
принципу невизначеності, описувана
співвідношенням Робертсона-Шредингера
[11]
.

Для операторів і в виразі (2) комутатор
і визначений
для тих , для яких визначені обидва
та
.
В такому разі співвідношення невизначеності Гейзенберга слідує з співвідношення Робертсона — Шредингера.

Тоді для двох фізичних величин і
, пов'язаних з самосполученими операторами, для яких визначені
та
згідно співвідношенню (2), буде справедливим вираз

.
Виходячи з співвідношення (3), оператор стандартного відхилення величини

в стані
гляді

(3)

системи можна записати в ви-

.
В співвідношенні (4) середнє значення оператора величини для визначено і має вид
.
Сказане вище відноситься до теорії
операторів і може бути узагальнено на
будь-яку пару ермітових операторів. В
загальному випадку співвідношення невизначеності можна застосувати до віртуальних явищ кібернетичного простору. В
такому разі некомутуючі самосполучені
операторів і мають один і той же власний вектор , який представляє собою

(2)

(4)

стан, який є одночасно вимірюючим для
і .
Наведені міркування поширюються
на динамічні об'єкти, включаючи поля, а
також і на об'єкти кібернетичного простору, в якому можна ввести аналог координат частинки і аналог компонент імпульсу
частинки, що є канонічними імпульсами,
пов'язаними зі зміною середовища у часі.
Разом з тим кіберпростір складається з взаємозв'язаної сукупності інформаційних структур, включаючи глобальну
комп'ютерну мережу Інтернет, інформа-
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ційно-телекомунікаційних систем, обчислювальних систем, а також процесорів і
контролерів, вбудованих в технічні засоби.
В такому сенсі сукупність структур,
систем і засобів в кіберпросторі можна
розглядати як сукупність кібернетичних
організмів (кіберорганізмів).
Кіберорганізм, в якому реалізовані
функції активного управління станом і
траєкторними переміщенням в кіберпросторі, а також має властивість породжуваної активності назвемо власним кіберорганізмом або об'єктом управління (надалі
- ОУ).
При цьому людина, як суб'єкт кіберпростору, змушена адаптуватися до
штучно створеного інформаційного середовища. В кіберпросторі знаходять своє
відображення нові реалії існування людини, а також екологічні та соціальні аспекти сутності цього віртуального простору.
З іншого боку взаємопов'язана сукупність кіберорганізмов складає сутність
кіберпростору. При цьому кіберорганізми
можуть бути як суб’єктами та об’єктами
кіберпростору.
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Взаємодія кіберорганізмов в кіберпросторі, як просторі спостережень, станів
та поведінки, пошуку щодо ОУ може бути
описана, як модель конфлікту [11, 12, 14].
Виходячи з особливостей функціонування кіберорганізмів в кіберпросторі,
можна перейти до методів ситуаційного
управління ОУ [11].
При цьому потрібно враховувати те,
що при синтезі рішень може змінюватись
структура управління ОУ та інформація
щодо функціонування та переміщення
кіберорганізмів в просторі спостережень.
На відміну від [11] розглянемо метод синтезу рішень для задачі ситуаційного управління без використання семіотичних моделей. В основу методу покладено спосіб формування простору рішень,
як множини , в якій ОУ зберігає властивості керування при запобіганні розвитку
ситуації конфлікту взаємодії кіберорганізмів.
Розглянемо модель взаємодії кіберорганізмів в кіберпросторі (просторі
спостережень) у вигляді

,
де часткова модель i-го киберорганизму
може бути представлена у вигляді
,

(6)

(5)

координат);
- припустиме зближення з
i-м кіберорганізмом.
Слід зазначити, що значення
,

а модель ОУ має вигляд
.

(7)

В співвідношеннях (6) та (7) базис
визначає потенційні можливості i-го
кіберорганізму
.

(8)

Значення
в співвідношеннях (6)
та (7) визначає властивості i-го кіберорганізму
,

(9)

де
- згладжені значення координат для
i-го кіберорганізму в кожен момент спостереження;
- згладжені значення першої похідної (вектору швидкості зміни

(10)

де
- значення припустимого зближення
з i-м кіберорганізмом;
- відхилення
значення
в силу співвідношення (4) ,
які не порушують цілісності конфліктної
системи.
,
В співвідношенні (8) значення
- потенційні можливості місця знаходження i-го кіберорганізму в кіберпросторі, які визначаються як області керуємих та напівкеруємих станів у відповідності з припущенням невизначеності та
прогнозу переміщення
i-го кіберорганізму для співвідношення в базисі .
В співвідношеннях (6) - (8)
визначає правила створення відношень при
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взаємодії кіберорганізмів між собою та з
ОУ.
В моделі (5) за умов невизначеності
важливою є вид границі
підпростору
рішень .
Підпростір
простору спостереження формується з урахуванням усіх характеристик поведінки кіберорганізмів в
просторі спостереження , а саме невизначеності їх координат в кожен момент спостереження, значення вектору швидкості
зміни координат, припустимого зближення. За вимог замкненості простору рішень
границю цього простору представимо в
вигляді
.

(11)

Границя
в загальному випадку є
безперервною, кусково-гладкою неопуклою і замкненою (11), що не дозволяє використовувати традиційні підходи щодо

опису простору обмежень
, і не дозволяє використовувати традиційні методи рішення задач опуклого програмування в топологічному просторі. Слід зауважити, що підпростір
має задовільняти вимогам зв'язності та безперервності
хоча б впродовж траекторії керуємого переміщення власного кіберорганізму в кіберпросторі.
Додаткові обмеження підпростору
з границею визначаються співвідношенням
,

яке враховує невизначеність та прогноз
переміщення кіберорганізмів у просторі
спостереження з врахуванням системи
обмежень. Тобто для ОУ маємо

.
Таким чином, співвідношення (13)
узагальнює всі характеристики кіберорганізмів в просторі спостережень з врахуванням (9), (10) і (12).
Відображення співвідношення
для і – го кіберорганізму з врахуванням
( ,
ну

) та базису (Б

на підмножи-

породжує підпростори

(13)

неприпустимими
для
позицій
ОУ
) та параметрів його переміщення,
(
що дозволяє використати принцип невизначеності при визначення динамічних
характеристик поведінки кіберорганізмів
в кіберпросторі.
Слід зауважити, що кібернетичний
простір є метричним і, при необхідності,
може бути декомпозований на класи еквівалентності [13].
Тоді

, які є
.

В такому випадку інтегральна множина (простір) можливих станів з врахуванням (14) матиме вигляд
.

(12)

(15)

Співвідношення (15) дозволяє визначити геометричне місце точок кіберп-

(14)

ростору, як лінійного евклідового простору, в якому значення параметру взаємного
розміщення кіберорганізмів (відстань, напрям на об'єкт чи суб'єкт, тощо) не менший за значення співвідношення порівняння
(відстані, напряму на об'єкт чи
суб'єкт, тощо) для ОУ.
Виходячи з співвідношень, які є формальним описом стану і - го кібероргані-
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яку назвемо простором реалізації маневру
,

де
множина припустимих значень параметрів, які визначають характеристики
переміщення та позицію і-го кіберорганізму в просторі спостереження при його
переміщенні за напрямком
, який належить множині припустимих напрямків
переміщення ОУ за умови дотримання
значення .
В загальному випадку підпростори
та
не є опуклими та безперервними але є топологічними лінійними. Тоді задачу синтезу стратегії переміщення
ОУ можно вирішити в банановому або
гільбертовому просторі за умов виконання відповідних перетворень за умови
співвідношень та урахуванням невизначеності (1) – (3).

На підставі отриманого формального опису інформаційних множин (5) - (16)
пошук стратегії керування здійснюється
за мінімально-переборною процедурою
методу інтегрального усікання варіантів
[12, 14], згідно критерію Ф.
В такому разі задачу синтезу керування можна сформулювати як конфлікт
взаємодії кіберорганізмів в кіберпросторі
,

.

(19)

Співвідношення (17 – 19) фактично
є постановкою задачі опису конфлікту
взаємодії об'єктів та суб'єктів кібернетичного простору.
Для вирішення задачі конфлікту доцільно використати методи ситуаційного
управління ОУ [11, 12, 14].
Висновки
Формальний опис процесу взаємодії
кіберорганізмов в кіберпросторі дозволяє
вирішити задачу оптимального керування
переміщенням ОУ в кіберпросторі в умовах недетермінірованного стану кіберпростору та невизначеності поведінки спостерігаючи кіберорганізмів.
Наведені міркування мають узагальнюючий характер і можуть бути застосовні при розв'язанні задач вибору та
синтезу стратегій оптимального керування до будь-якого виду топологічних лінійних просторів.

(17)

а процедуру синтезу стратегій керування
на підставі принципу оптимальності χ,
який реалізовує вимоги критерію Ф, можна представити у вигляді

.

Вибір оптимальної стратегії
з
урахуванням правила зупинки
формулюється в вигляді

(16)

(18)

Виходячи з принципу невизначеності, запропоновано та обґрунтовано підхід
до врахування при розрахунку припустимого зближення об’єктів та суб'єктів кібернетичного простору.
Враховуючи те, що кібернетичний
простір є метричним і при необхідності
може бути декомпозований на класи еквівалентності, запропоновано формальний
підхід до опису інформаційної множини
припустимих значень параметрів, які визначають характеристики переміщення
об'єкта управління в кібернетичному просторі.
На підставі отриманого формального опису інформаційних множин обмежень та рішень запропоновано використовувати метод ситуаційного управління
об'єктом для вирішення задачі конфлікту
взаємодії суб'єктів і об'єктів кібернетичного простору в умовах невизначеності за
мінімально-переборною процедурою.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ ГОЛОСОВОГО ТРАФИКА
В КОРПОРАТИВНЫХ IP СЕТЯХ
Национальный технический университет Украины «КПИ»
Проанализированы существующие протоколы маршрутизации голосового и IP трафика.
Сформулированы требования к разработке протокола маршрутизации голосового трафика в корпоративных IP сетях

Введение
В связи с возрастанием объемов голосового трафика (VoIP) в корпоративных
IP сетях и обилием предложений от провайдеров IP-телефонии становится актуальной задача маршрутизации голосовых
вызовов с учетом требований к качеству,
стоимости и защищенности канала связи.
В настоящее время в большинстве телефонных сетей используется статическая
маршрутизация, основанная на общем
международном телекоммуникационном
плане нумерации [1]. Маршрутизация
происходит по заранее подготовленной
таблице соответствия номеров и направлений (диапазон номеров XXX обслуживается АТС/шлюзом Y). В данной схеме
любые изменения нумерации или маршрутизации – это длительный и дорогостоящий процесс, не отвечающий запросам сегодняшнего динамичного рынка
телекоммуникаций.
IT подразделения крупных компаний, эксплуатирующих собственную VoIP
сеть, операторы IP-телефонии, департаменты исследований и разработок (R&D)
производителей VoIP оборудования и
программисты, работающие с биллингом
для свободно распространяемой программной АТС Asterisk, все чаще сталкиваются с необходимостью реализации динамической маршрутизации голосового
трафика, позволяющей оптимизировать
соотношение качество/стоимость VoIP
связи.
Цель работы – формулировка требований к протоколу маршрутизации голо-

сового трафика на основе анализа протоколов динамической маршрутизации, используемых в IP сетях и современных
системах IP-телефонии (VoIP сетях).
Пограничная
динамическая
маршрутизация в IP сетях
В IP сетях проблему выбора лучшего маршрута по множеству критериев и
взаимодействия с различными сетями
обеспечивает основной протокол динамической маршрутизации BGP (Border
Gateway Protocol – протокол граничного
шлюза). BGP предназначен для обмена
информацией о достижимости подсетей
между автономными системами (АС) и
определения маршрутов доставки пакетов
в другие АС. Передаваемая информация
включает в себя список АС, к которым
имеется доступ через данную систему.
Процедура выбора наилучших маршрутов
для каждого направления работает исходя
из правил и критериев, установленных
администратором, запускается после обновления информации и служит для отбора маршрутов, предназначенных для использования локально и передачи другим
маршрутизаторам, использующим BGP.
Атрибуты маршрутов используются для
получения степени предпочтения маршрута или его исключения из процесса
отбора [2]. Для VoIP сети до сих пор не
существует
аналогичного
протокола
взаимодействия сетей и выбора наилучшего маршрута с поправками на специфику VoIP связи. Ниже рассмотрены существующие протоколы динамической
маршрутизации вызовов в VoIP сетях.
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Динамический обмен шаблонами телефонных номеров
Cisco
SAF/CCD
(Service
Advertisement Framework/Call Control
Discovery) использует метод динамического обмена шаблонами телефонных номеров, что значительно упрощает обновление таблицы маршрутизации звонков
при изменении номерного плана или ввода в строй новой АТС/шлюза. Архитектура сети SAF состоит из клиентов, которые

запрашивают и анонсируют шаблоны телефонных номеров форвардеров, которые
получают шаблоны телефонных номеров
от клиентов (или от других форвардеров)
и пересылают их дальше (рис. 1) [3]. Технология SAF/CCD очень схожа с технологией динамической маршрутизации RIP
(Routing Information Protocol) в IP сетях,
является коммерческой и используется
только в сетях, построенных на оборудовании Cisco.

Рис. 1. Cisco SAF/CCD

Протокол маршрутной информации
(Routing Information Protocol) – один из
самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизатором динамически обновлять маршрутную
информацию (направление и дальность в
хопах), получая ее от соседних маршрутизаторов. RIP – так называемый протокол дистанционно-векторной маршрутизации, который оперирует транзитными
участками в качестве метрики маршрутизации. Каждый RIP-маршрутизатор по
умолчанию вещает в сеть свою полную
таблицу маршрутизации один раз в 30 секунд.
Динамическая
маршрутизация по критерию наименьшей
стоимости
Least Cost Routing (LCR) переводится как маршрутизация по критерию наименьшей стоимости. Основная идея протокола состоит в сравнении тарифов разных операторов перед маршрутизацией
вызова. В результате сравнения выбирается наиболее дешевый маршрут, по ко-

торому будет совершен звонок [4, 5]. На
рис. 2 показан пример выбора маршрута.
Из двух возможных маршрутов от абонента 1 к абоненту 2, маршрутизатор с
LCR выбирает маршрут через сеть оператора 1, сравнив заранее известную стоимость внутрисетевого звонка (оператор 1)
и через промежуточного оператора (оператор 2). Качество связи и прочие параметры не учитываются.
Данный метод хорошо работает в
VoIP сетях с небольшим количеством
возможных маршрутов и не частым изменением тарифов. LCR схож с протоколом
динамической маршрутизации OSPF
(Open Shortest Path First) в IP сетях, где
лучший маршрут определяется с учетом
стоимости канала. Стоимость канала обратно пропорциональна скорости.
OSPF – протокол динамической
маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала и использующий для нахождения кратчайшего пути алгоритм Дейкстры (Dijkstra’s
algorithm) [6]. OSPF является альтернативой RIP в качестве внутреннего протокола
маршрутизации. В OSPF в качестве мет-

Проблеми інформатизації та управління, 3(43)’2013

85

тора. Каждый маршрутизатор строит таблицу маршрутизации из своего дерева
кратчайших путей. Пример выбора маршрута по алгоритму OSPF показан на
рис. 3. Из данного примера видно, что
выбранный маршрут (выделенные стрелки) не является самым коротким (большее
количество хопов), но его скорость выше.

рики используется коэффициент «стоимости канала». Каждый маршрутизатор обладает полной информацией о состоянии
всех интерфейсов всех маршрутизаторов
автономной системы. Рассылая объявления внутри одной OSPF-зоны, все маршрутизаторы строят идентичную базу
данных состояния каналов маршрутиза-

Звонок на номер
оператора 1
Абонент 2

Абонент 1

Сеть
оператора 1
Стоимость - 2

АТС

PBX
Стоимость - 5
Сеть
оператора 2

Рис. 2. Пример LCR маршрутизации

Описанные протоколы динамической маршрутизации вызовов хорошо работают внутри небольшой сети одного
провайдера с небольшим количеством
проверенных маршрутов. Они не способны взаимодействовать с различными сетями провайдеров IP-телефонии. При
ухудшении качества связи на одном из
каналов, эти технологии не способны автоматически перенаправить вызовы на
более качественный канал. В результате
администратор вынужден вручную изменять маршрутизацию вызовов. Протоколы
Cisco SAF/CCD и LCR схожи с протоколами внутренней маршрутизации в IP сетях RIP и OSPF, поэтому не могут рассматриваться как подходящие алгоритмы
внешней маршрутизации для сетей IPтелефонии.
Динамическая
маршрутизация с контролем параметров качества связи
В работе [7] предложен алгоритм
маршрутизации вызовов, предполагающий разбиение операторов IP-телефонии
на уровни в соответствии с качеством/стоимостью предоставляемых услуг.
В пределах уровня сформированы группы
операторов, предоставляющих близкие
тарифы для каждого междугородного или

международного направления. Положение оператора в группе определяется параметром качества связи ASR (Answer
Seizure Ratio) и задает его приоритет при
маршрутизации по данному направлению.
В свою очередь, при ухудшении параметра ASR, определяемого как отношение
числа успешных сеансов связи к общему
их количеству, происходит понижение
приоритета оператора. Таким образом, по
каждому направлению осуществляется
контроль качества связи, но при этом изменение любого другого параметра качества, например: AСD (Average Call Duration – средняя продолжительность вызова), требует вмешательства администратора системы.
Выводы
Для VoIP сети до сих пор не существует протокола маршрутизации, основанного на анализе состояния канала в реальном масштабе времени с учетом стоимости, качества и безопасности связи.
Проведенный анализ доступных протоколов маршрутизации позволяет сформулировать требования к протоколу динамической маршрутизации вызовов:
−
анонсирование диапазона доступных номеров телефонов соседним
маршрутизаторам;
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−
анонсирование стоимости и
прочих параметров доступных маршрутов
соседним маршрутизаторам;
−
исследование
параметров
внешних каналов в режиме реального
времени (или с достаточной частотой);
−
выбор наилучшего маршрута и
составление таблицы маршрутизации на
основании множества параметров (стоимость, качество, скорость канала, используемые кодеки, безопасность);
−
обновление данных между пограничными маршрутизаторами только

при изменении, какого либо параметра
(оптимизация загрузки сети);
−
наличие в таблице маршрутизации и декларация минимум двух (основного и резервного) маршрутов для направления;
−
возможность
организации
транзитного трафика;
−
возможность безопасной авторизации между пограничными маршрутизаторами (защита от мошенничества с
имитацией «суперканала»).

Рис. 3. Пример OSPF маршрутизации

Удовлетворение перечисленных требований позволит при сохранении конкурентных преимуществ IP-телефонии [8]
поднять качество обслуживания на более
высокий уровень.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ АУДИТУ ТА МОНІТОРИНГУ
В ЗАДАЧАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
Національного авіаційного університету
В статті проведено класифікацію та аналіз існуючих методів аудиту та моніторингу інформаційних потоків інформаційно-комунікаційних систем та мереж,
що дозволило формувати критерії оцінки якості систем моніторингу
національним та міжнародним стандарВступ
там. Нормативним документом з цих пиДля вирішення більшої частини
тань виступає НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критепроблем, які виникають при функціонурії оцінки захищеності інформації в
ванні інформаційних мереж, використокомп’ютерних системах від несанкціоновують системи моніторингу й управління.
ваного доступу». Функціональними криЦей клас рішень забезпечує інвентаризатеріями за документом є: конфіденційцію й розширену діагностику комп'ютерність; цілісність; доступність; спостерених мереж; постійний контроль функціоженість [1]. Дані критерії надають базу
нування використовуваного мережного
для розробки або модернізації ІКСМ, у
устаткування, прикладних систем і мереяких мають бути реалізовані функції зажних сервісів; збір статистики й візуаліхисту інформації та порівняльну шкалу
зацію ключових показників продуктивнодля оцінки надійності діючих механізмів
сті й операційних параметрів мережної
захисту інформації. Окрім функціональінфраструктури; оптимізацію навантаних критеріїв захищеності існують таки
ження на мережне устаткування й сервекритерії гарантій, що дозволяють оцінити
ри; фіксацію інцидентів; аналіз впливу
коректність реалізації систем захисту. Ці
ризиків на бізнес-процеси, і критично вакритерії включають вимоги до архітектужливі додатки; локалізацію причин інцири комплексу засобів захисту, середовища
денту і його автоматичне усунення, або
розробки, послідовності розробки, випроповідомлення відповідальних за його усубування комплексу засобів захисту, серенення осіб. Використання подібних сисдовища функціонування і експлуатаційної
тем дозволяє організації здійснювати про
документації [1]. Наступним документом,
активний моніторинг доступності, стану й
що регламентує порядок проведення аупродуктивності компонентів мережі педиту та визначення слабких місць ІКСМ є
редачі даних, аналізувати й оптимізувати
міжнародний стандарт ISO/IEC 15408
їхнє завантаження, а також прогнозувати
«Загальні критерії оцінки безпеки інфорвиникнення позаштатних ситуацій.
маційних технологій». Стандарт описує
Аудит автоматизованих інформаінфраструктуру, у якій користувачі (замоційних систем – це перевірка матеріально
вники) комп’ютерної системи описують
технічних ресурсів організації, зокрема
вимоги, розробники описують характерикомпонентів
інформаційностики з безпеки комп’ютерної системи, а
комунікаційних систем та мереж (ІКСМ),
експерти (аудитори) визначають, чи задосистем безпеки на предмет їх відповідновольняє комп’ютерна система критеріям
сті встановленим вимогам та стандартам.
[2]. Важливу роль у роль у стандартизації
Основними завданнями аудиту є: оцінка
критеріїв, яким повинна відповідати
поточного стану інформаційної безпеки;
ІКСМ грає асоціація ISACA. Даною асоціідентифікація та ліквідація вразливостей;
ацією створено стандарт COBIT «Контромінімізація збитків від потенційно реалільні об’єкти інформаційних та суміжних
зованих загроз; відповідність державним,
технологій». Стандарт вводить 5 основ-
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них об’єктів, що являються ресурсами інформаційних технологій [3-4]: дані, додатки, технології, обладнання, люди. Та на
відміну від державного нормативного документу НД ТЗІ 2.5-004-99, описуються
такі критерії оцінки інформації: ефективність, продуктивність, конфіденційність,
цілісність, надійність, придатність, узгодженість.
Частина стандарту, що зосереджена
на порядку проведення аудиту, орієнтована на аудиту IT–процесів. COBIT складається з високорівневих цілей контролю,
що охоплюють всі параметри інформаційних систем, враховують життєвий
цикл та специфічні задачі ІКСМ.
Постановка задачі
Метою статті є класифікація та аналіз існуючих методів аудиту та моніторингу інформаційних потоків ІКСМ; формування критеріїв оцінки якості систем
аудиту та контролю інформаційних потоків; формування вимог для створення методів та підсистем аудиту і контролю
окремих
функціональних
елементів
ІКСМ.
Класифікація засобів моніторингу ІКСМ
Різноманіття засобів, що використовуються для контролю та аналізу ІКСМ
поділяються на декілька класів:
1. Системи керування мережею –
централізовані програмно-апаратні системи, що збирають дані про стан вузлів та
комунікаційних пристроїв мережі, дані
про трафік, що циркулює у мережі. Особливістю даних систем є, те що вони в автоматичному або напівавтоматичному
режимах виконують дії з керування мережею – увімкнення або відімкнення портів приладів, зміна змісту маршрутизуючих таблиць, правил брандмауерів, тощо[7-8].
2. Засоби керування системою –
виконують функцію, що аналогічні до систем керування мережею, але по відношенню до комунікаційного обладнання.
Також вона здатна виконувати найпростіший аналіз мережевого трафіка.

3. Вбудовані системи діагностики
та управління – дані системи реалізуються шляхом використання програмних модулей у комунікаційне обладнання. Вони
направлені на виконання функцій діагностики та керування лише над одним пристроєм. На даний час вбудовані системи
також виконують роль SNMP-агентів, що
постачають дані для систем керування
мережею.
4. Аналізатори протоколів – програмні або програмно – апаратні системи,
що виконують лише функції моніторингу
та аналізу трафіку. Характеристикою аналізатора є здатність до виявлення певного
числа протоколів. Аналізатори встановлюють логічні умови з метою перехоплення пакетів для визначених протоколів.
5. Експертні системи – даний вид
систем акумулює людські знання про виявлення причин аномальної роботи мережі та можливих способах повернення мережі до нормального режиму функціонування. Експертні системи часто реалізуються у вигляді підсистем засобів моніторингу та систем керування мережею. Функціональною основою складних експертних систем є так звані бази знань, що володіють елементами штучного інтелекту [5].
Далі розглянемо найбільш поширені
методи проведення моніторингу доступності та цілісності інформаційних потоків. До основних методів моніторингу
відносяться: активний моніторинг, пасивний моніторинг, моніторинг мережі базований на маршрутизації, моніторинг за
аномальною поведінкою.
Активний моніторинг. Суть активного моніторингу полягає у передачі в
інформаційну мережу пакетів з метою
вимірювання параметрів між двома кінцевими точками корпоративної мережі.
Вимірюються такі параметри: доступність, маршрут, затримка пакетів, зміна
порядку пакетів, втрата пакетів, пропускна здатність каналу. Базовими інструментами, що здатні допомогти у вимірюванні
вищезгаданих параметрів є ping, що вимірює затримки та втрату пакетів, traceroute
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– допомагає побудувати топологію мережі. Ці інструменти використовують ICMP
пакети. Також даний метод аудиту реалізується з використанням інструменту
iperf, що генерує TCP та UDP трафік для
вимірювання пропускної здатності мережі
та втрати пакетів [6]. Недоліком активного моніторингу є те, що згенерований
трафік може завантажує мережу під час її
експлуатації.
Пасивний моніторинг. На відміну
від активного моніторингу, пасивний метод не генерує надлишкового трафіку, та
вимірює параметри продуктивності лише
в одній точці мережі. Даний метод знайшов застосування у пакетних сніферах.
Результати пасивного моніторингу можуть бути досліджені лише постфактум,
при цьому ніякого навантаження на мережу не має.
Моніторинг мережі, що базується
на маршрутизації. Такі методи зазвичай
реалізуються програмно-апаратними засобами мережевих пристроїв.
Simple
Network
Management
Protocol. Даний протокол є протоколом
прикладного рівня стеку TCP/IP. Його
використання надає адміністратору мережі можливості з керування та контролю
над пристроями (комутаторами, маршрутизаторами, серверами, модемами, робочими станціями) та додатками у мережі
шляхом обміну інформацією між агентами, що встановлені у мережевих пристроях та менеджерами, що встановлені на
станціях керування (Network Management
Systems) [7]. Агенти є програмним забезпеченням, здатним перетворювати дані
протоколу SNMP у команди керування
пристроями, та навпаки. Станції керування є програмним забезпеченням, що здійснюють моніторинг та контроль за керованими пристроями. Обробка всіх даних,
отриманих з агентів, виконується на станціях. Станції керування здатні виконувати
4 базові операції: read – зчитування значень змінних, що знаходяться у пам’яті
керованих пристроїв; write – змінює значення змінних; traversal operations – накопичення інформації щодо доступних
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змінних керованого пристрою; trap – повідомляє NMS про певну подію, що сталася з керованим пристроєм. Недоліком використання SNMP у мережі, є те що даний
протокол є вразливим, оскільки жодних
процедур з аутентифікації користувачів
не виконується.
Remote Monitoring (RMON). RMON
включає в собі різні мережеві монітори та
системи для обміну інформацією мережевого моніторингу. Даний метод моніторингу є розширенням Management
Information Database (MIB). На відміну від
SNMP, коли NMS повинна власноруч надсилати запити на отримання інформації,
RMON дозволяє налаштовувати обробники подій, що будуть спрацьовувати за певних критеріїв. Іншою відміною від SNMP
є те, що агенти RMON збирають та зберігають інформацію самостійно. Агентами
можуть бути мережеві пристрої зі вбудованим програмним забезпеченням та
комп’ютери. Агенти здатні бачити трафік
лише всередині певного сегменту. Роль
клієнта виконує станція керування, що
взаємодіє з агентами з використанням
SNMP [6]. Дана технологія функціонує на
мережевому рівні та нижче.
Моніторинг за аномальною
поведінкою
Суть даного методу полягає у моніторингу стану мережі та виявлення значних відхилень параметрів у порівнянні зі
значеннями цих параметрів при стабільному функціонуванні. Наприклад, для виявлення аномальної динаміки мережевого
трафіку використовується штучний інтелект та статистичні показники. Для ефективного застосування даного методу, спочатку необхідно зафіксувати контрольні
значення важливих параметрів функціонування мережі. Виявлення аномалій запускає модуль для подальшого аналізу
трафіку або спричинює повідомлення для
аналітика безпеки [5].
Вимоги до засобів аудиту та
моніторингу ІКСМ
Базовими вимогами, що ставляться
до систем моніторингу є:
−
масштабованість та розподіле-
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ність. Дані властивості є взаємопов’язаними, оскільки високий рівень
здатності до масштабування досягається
за рахунок розподіленості системи управління. Під розподіленістю будемо розуміти те, що система може включати декілька серверів та клієнтів. Сервери (менеджери) накопичують дані про поточний
стан мережі з встановлених у ній агентів у
власній базі даних. Клієнти використовують інтерфейси для доступу до накопиченої інформації серверу;
− відкритість, що дозволяє використовувати систему з різнотипним обладнанням від різних виробників. [8];
− ступінь завантаженості ІКСМ.
Функціональні компоненти, що входять
до складу систем контролю здатні генерувати трафік для вимірювання показників
продуктивності мережі, що впливає на
пропускну здатність каналів передачі;
− кількість вузлів, що може аналізуватися та контролюватися системою;
− можливість встановлення клієнтів
та серверів на робочі станції з різними
операційними системами;
− отримання інформації про динаміку трафіку у режимі реального часу;
− здатність системи до конфігурації
контролю окремих програмних додатків;
− наявність централізованого місця
накопичення службової інформації, з можливістю індексування для прискорення
витягу потрібних даних;
− можливість створення реєстру
наявних у мережі програмних та апаратних ресурсів.
Критерії оцінки якості системи аудиту та моніторингу інформаційних потоків
Виділення вимог дозволило сформувати критерії оцінки якості системи аудиту та моніторингу інформаційних потоків: підтримка різних операційних систем;
можливість аудиту та контролю різних за
призначенням серверів; можливість ауди-

ту та контролю СУБД; виявлення відхилень функціонування мережі від норми
(поява незареєстрованих вузлів, втрата
зв’язку з окремими вузлами, втрата пакетів, перенавантаження комунікаційних
пристроїв); підтримка графічних інтерфейсів для перегляду звітів, можливості
конфігурування параметрів налаштувань
(табл. 1).
Висновки.
В даній статті проведено класифікацію існуючих методів аудиту та моніторингу; сформовано критерії оцінки якості
систем аудити та контролю інформаційних потоків; сформовано вимоги щодо
функціонування методів аудиту та контролю окремих елементів ІКСМ.
Виконавши аналіз основних характеристик, за якими порівнюються системи
аудиту та моніторингу та значення даних
характеристик для найбільш підготовлених корпоративних рішень зроблені наступні висновки:
– у випадку необхідності проведення аудиту необхідною є така функція системи, як можливість побудови топології
мережі із занесенням до реєстру всіх можливих ресурсів мережі;
– підтримка популярних та ефективних СУБД є перевагою над тими системами, що використовують для збереження даних бінарні файли, що значно впливає на продуктивність системи;
– підтримка протоколу SNMP є значною перевагою, що підвищує ефективність моніторингу та контролю об’єктів
мережі;
– в залежності від місця застосування систем моніторингу та контролю, варіюються і операційні системи, що встановлені на об’єктах мережі. Наприклад,
на серверах більш промислового призначення зазвичай можуть бути встановлені
такі ОС, як HPUX, IBM, коли в інших випадках переважають UNIX – подібні ОС,
та ОС Microsoft Windows.

Проблеми інформатизації та управління, 3(43)’2013

91

Таблиця 1. Порівняння поширених інструментів моніторингу та аудиту за характеристиками
Інструмент
моніторингу

OpenView
Network Node
Manager 4.1

Spectrum
Enterprise
Manager

NetView
forAIX SNMP
Manager

Solstice
Enterprise
Manager

Визначення імені
хосту через DNS –
сервер

+

+

+

+

Розпізнавання мережевих топологій

Будь – які мережі на TCP/IP

Ethernet, розподілені мережі

Розпізнавання за
інтерфейсами пристроїв

Oracle

Файли

Oracle, Sybase

Ethernet, розподілені мережі
Informix,
Oracle, Sybase
+
Необмежено
+

Критерії
оцінки

Підтримка баз даних
Наявність серверів
Кількість клієнтів
Підтримка SNMP

+
До 15
+

Підтримка ОС

HPUX, Solaris

Максимальне число
вузлів, що обслуговуються

3000

+
Необмежено
+
HPUX, IBM,
Win NT

+
30
+

Обмеження відсутнє

Можна відзначити, що моніторинг
та управління доступу корпоративних мереж є перспективним напрямком розвитку
інформаційної інфраструктури та гарантованості надання послуг. Незважаючи на
ряд проблем, що виникають при його
впровадженні, використання подібних
рішень забезпечить значний ріст ефективності використання апаратного й програмного забезпечення й знизить число
критичних збоїв та несанкціонованих дій,
що особливо важливо для сучасних
ІКСМ.
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УДК 519.218.82(045)
Метод прогнозування вірогідних характеристик трафіку на фоні завад в локальних комп’ютерних мережах / Андреєв О.В.
Запропоновано метод прогнозування вірогідних характеристик трафіку на фоні завад в локальних комп’ютерних мережах, який дозволяє по попереднім значенням вірогідних характеристик двох точок, що спостерігаються, виконувати прогнозування його вірогідних характеристик для третьої точки, значення якої буде прогнозуватись. Попередні значення вірогідних характеристик двох точок, що спостерігаються, визначаються по навчаючій вибірці трафік
невеликого об’єму, яка береться на початковій ділянці спостереження за трафіком. Порівняльний аналіз відносних похибок характеристик трафіку, що вимірюються експериментально
та екстрапольованими за допомогою запропонованого методу, вказує на прийнятні для практики відносні похибки.

УДК 519.218.82(045)
Метод прогнозирования вероятностных характеристик трафика на фоне помех в
локальных компьютерных сетях / Андреев А.В.
Предложен новый метод прогнозирования вероятностных характеристик трафика на фоне
помех в локальних компьютерных сетях, который позволяет по предшествующим значениям
вероятностных характеристик двух наблюдаемым точек осуществлять прогнозирование вероятностных характеристик для третьей точки, значение которой будет прогнозироваться.
Предварительные значения вероятностных характеристик двух наблюдаемых точек определяются по обучающей выборке трафика небольшого размера, которая берется на начальном
участке наблюдения за трафиком. Сравнительный анализ относительных погрешностей характеристик наблюдаемого трафика и экстраполированными при помощи предложенного
метода указывает на приемлемые для практики относительные погрешности.

UDC 519.218.82(045)
Method of extrapolation the probability characteristics of the traffic noise background
in local computer networks / Andreev A.
A new method for extrapolation the probability characteristics of the traffic noise background in local
computer networks, which allows for the prior probability values of the observed characteristics of the
two points to forecast the probability characteristics for the third point, the value of which would be
predicted. Preliminary values of the probability of the observed characteristics of the two points are
determined by the training set of traffic of small size, which is taken at the initial site traffic monitoring. Comparative analysis of the relative errors of the characteristics of the observed traffic and extrapolated using the proposed method shows acceptable practice for the relative errors.

УДК 621.39
Метод визначення комплексного імовірнісного показника ефективності оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України / Басараб О.К.
У статті розроблено метод визначення комплексного імовірнісного показника ефективності
оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України на основі моделювання телекомунікаційної мережі та використання математичного апарату нечітких чисел.

УДК 621.39
Метод определения комплексного вероятностного показателя эффективности
оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины / Басараб О.К.
В статье разработан метод определения комплексного вероятностного показателя эффективности оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины на основе моделирования телекоммуникационной сети и использования математического аппарата нечетких чисел.
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UDC 621.39
The method for determination the complex probabilistic effectiveness index of the State
Border Guard Service of Ukraine operational activity / Basarab A.
In this article the method for determining the complex probabilistic effectiveness index of the State
Border Guard Service of Ukraine operational activity was formed on the basis of simulation of telecommunication networks, using mathematical apparatus of fuzzy numbers.

УДК 004.055
Застосування нечіткої логіки до моделі оцінки зручності використання програмних продуктів / Гученко І.В.
Стаття присвячена питанню модифікації раніше розробленої моделі оцінки зручності
використання програмних продуктів за допомогою методу нечіткого зваженого середнього для багатокритеріальних задач. Зручність використання представлена як
чотирирівнева ієрархічна система критеріїв. Використано підхарактеристики
зручності використання згідно ISO/IEC 25010:2011. Модель підтримує управління
зручністю використання програмних продуктів на основі експертних суджень та
оцінок користувачів. Нечітка логіка застосована з метою вирішення проблеми невизначеності й неточності числових значень критеріїв зручності використання.
УДК 004.055
Применение нечеткой логики к модели оценки удобства использования программных продуктов / Гученко И.В.
Статья посвящена вопросу модификации ранее разработанной модели оценки удобства использования программных продуктов с помощью метода нечеткого взвешенного среднего для
многокритериальных задач. Удобство использования представлено как четырехуровневая иерархическая система критериев. Рассмотрены подхарактеристики удобства использования
согласно ISO/IEC 25010:2011. Модель поддерживает управление удобством использования
программных продуктов на основе экспертных суждений и оценок пользователей. Нечеткая
логика применена с целью решения проблемы неопределенности и неточности числовых значений критериев удобства использования.

UDC 004.055
Applying fuzzy logic to software usability evaluation / I.V. Guchenko
Article is devoted to the issue of modification of earlier developed usability evaluation model with
fuzzy multi-criteria weighted average approach. Usability is represented as a four-level hierarchical
system of usability criteria. Usability subcharacteristics from ISO/IEC 25010:2011 were taken. Model
supports usability management of software products based on the experts’ judgments and evaluation
of users’ feedback. Fuzzy logic is applied to deal with the uncertainty and imprecision of the importance and rating of criteria on which usability depends.

УДК 004.732: 004.728
Метод застосування протоколу БТР для надійності передачі даних безпроводових
комп’ютерних мереж / Дуднік А.С., Бондаренко Ю.В.
Безпроводові комп’ютерні мережі є відносно новим типом комп’ютерних систем, які
використовуються в народному господарстві і в об’єктах спеціального призначення;
вони характеризуються різнотипністю і великою щільністю інформаційного трафіку,
що передається в умовах потужного потоку завад, неоднорідною структурою і великою кількістю інтегрованих мережевих засобів із недостатнім рівнем захисту
інформації.
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УДК 004.732: 004.728
Метод применения протокола БТР для надежности передачи данных беспроводной компьютерных сетей / Дудник А.С., Бондаренко Ю.В.
Беспроводные компьютерные сети относительно новый тип компьютерных систем,
используемых в народном хозяйстве и в объектах специального назначения, они характеризуются разнотипностью и большой плотностью информационного трафика, передаваемого в условиях мощного потока помех, неоднородной структурой и большим
количеством интегрированных сетевых средств с недостаточным уровнем защиты
информации.
UDC 004.732: 004,728
Method of application protocol for BTR reliability data of wireless computer networks /
Dudnik A.S, Bondarenko Y.V.
Wireless computer networks are a relatively new type of computer systems used in the national economy and the objects of special purpose, they are characterized by diverse nature
and high density traffic information is transmitted in a powerful stream of noise, uniform
structure and a large number of integrated network assets with insufficient protection.

УДК 621.391
Дослідження характеристик достовірності передачі інформації з використанням
модифікованого методу декодування / Зайцев С.В.
Досліджено характеристики достовірності передачі інформації за умов впливу навмисних завад станціями радіоелектронної протидії, отримані шляхом проведення статистичного імітаційного моделювання, в розподілених програмованих безпровідних системах, які використовують запропонований модифікований метод кодування та декодування турбо кодів та кодів Уолша
УДК 621.391
Исследование характеристик достоверности передачи информации с использованием модифицированного метода декодирования / Зайцев С.В.
В статье исследуются характеристики достоверности передачи информации в условиях воздействия преднамеренных помех станциями радиоэлектронного противодействия, полученные путем проведения статистического имитационного моделирования, в распределенных программируемых беспроводных системах, использующих предложенный модифицированный метод
кодирования и декодирования турбо кодов и кодов Уолша.

UDC 621.391
Study of characteristics reliability of information transmission using a modified method
of decoding / Zaitsev S.V.
The article investigates the characteristics of reliability of information transmission in conditions of jamming stations, electronic countermeasures, obtained by a statistical simulation,
distributed programmable wireless systems using the proposed modified method of encoding
and decoding of turbo codes and Walsh codes.

УДК 004.89(045)
Створення інтегрованої інформаційно-пошукової системи Науково-технічної
бібліотеки Національного авіаційного університету з використанням існуючих
бібліографічних баз даних
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Швидкий розвиток інформаційного простору світу та України і збільшення кількості паперових та електронних документів у бібліотеках викликає проблеми ефективної роботи з документами, що тягне за собою значне збільшення часу знаходження потрібного документа. Проблема може бути вирішена завдяки використанню засобів автоматизації процесів пошуку, заснованих на застосуванні комп’ютерних систем. Робота присвячена створенню інформаційнопошукової системи, що пов’язана з бібліографічною базою даних та системою інформування
користувачів бібліотеки вищого навчального закладу щодо наявності та місць збереження літератури. Досліджено існуючі механізми одержання, зберігання й обробки даних та особливості підвищення продуктивності бібліотечних комп'ютерних систем.

УДК 004.89(045)
Создание интегрированной информационно-поисковой системы Научнотехнической библиотеки Национального авиационного университета с использованием существующих библиографических баз данных
Быстрое развитие информационного пространства мира и Украины и увеличение количества
бумажных и электронных документов в библиотеках вызывает проблемы эффективной работы с документами, что влечет за собой значительное увеличение времени нахождения
нужного документа. Проблема может быть решена благодаря использованию средств автоматизации процессов поиска, основанных на применении компьютерных систем. Работа посвящена созданию информационно-поисковой системы, связана с библиографической базой
данных и системой информирования пользователей библиотеки вуз о предоставлении мест
хранения литературы. Исследованы существующие механизмы получения, хранения и обработки данных и особенности повышения производительности библиотечных компьютерных
систем.

UDC 004.89(045)
Creating an integrated information retrieval system Scientific and Technical Library of
National Aviation University using existing bibliographic databases
The rapid development of the information space of the world and Ukraine and increase the number of
paper and electronic documents in libraries causes problems effectively work with documents, which
entails a significant increase in the time to find the desired document. The problem can be solved
through the use of automation of the search based on the use of computer systems. The work is
dedicated to the creation of an information retrieval system, linked to a bibliographic database and
system of informing users of the library institution of higher education and the availability of seats
conservation literature. The existing mechanisms for receiving, storing and processing data and
features improve productivity of library computer systems.

УДК 629.735.083.06
Оцінка якості електричної енергії електротехнічних систем авіоніки сучасних повітряних суден у наземних умовах/Ільєнко C.C.
Розглянутим завданням досліджень є оцінка якості електричної енергії згідно вимогам нормативно-технічних документів ICAO, які постійно підвищуються, а також підвищення ефективності електротехнічних систем авіоніки в умовах наземних лабораторних, експлуатаційних
стендових і довідних випробувань. Оцінка якості електроенергії сучасних літаків регламентована діючими стандартами і забезпечується при проектуванні для наступних етапів сертифікації, серійного виробництва та експлуатації.

УДК 629.735.083.06
Оценка качества электрической энергии электротехнических систем авионики
современных воздушных судов в наземных условиях/ Ильенко С.С.
Рассмотренной задачей исследований является оценка качества электрической энергии согласно постоянно повышающимся требованиям нормативно-технических документов ICAO а
также повышение эффективности электротехнических систем авионики в условиях наземных
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лабораторных, эксплуатационных стендовых и доводочных испытаний. Оценка качества электроэнергии современных самолетов регламентирована действующими стандартами и обеспечивается при проектировании для последующих этапов сертификации, серийного производства и эксплуатации.

UDC 629.735.083.06
Assessment of electric power quality electrical avionics systems of modern aircraft in
ground conditions/Ilienko S.
Treatment of the problem is to estimate the quality of electric power in accordance with the requirements of constantly rising standard technical documents ICAO and increase the efficiency of electrical
systems, avionics in terrestrial laboratory, operational bench testing and debugging. Assessment of
the quality of electric power of modern aircraft and regulated by the applicable standards provided in
the design for the subsequent stages of certification, the normal production and operation.

УДК 519.879:656.7.03(045)
Анализ системы продажи авиабилетов как системы массового обслуживания /
Кирхар Н.В.
Целью работы является разработка математических моделей на основе теории массового
обслуживания, с помощью которых можно исследовать проблемы авиаперевозок. Выполнен
сравнительный анализ моделей. При планировании возможных очередей, возникающих при
продаже авиабилетов, предусмотрены некоторые предельные случаи, например, максимальная длина очереди и возможность переполнения буферной памяти.

УДК 519.879:656.7.03(045)
Аналіз системи продажу авіаквитків як системи масового обслуговування
/ Кірхар Н.В.
Метою роботи є розробка математичних моделей на основі теорії масового обслуговування, за допомогою яких можна досліджувати проблеми авіаперевезень. Виконаний порівняльний аналіз моделей.
При плануванні можливих черг, що виникають при продажу авіаквитків, передбачені деякі граничні
випадки, наприклад, максимальна довжина черги і можливість переповнення буферної пам'яті.

UDC 519.879:656.7.03(045)
Analysis of the ticket as a queuing system/ Kirkhar N.
The aim is to develop mathematical models based on queuing theory, by which to explore issues air.
The comparative analysis models. When planning for possible queues arising from ticket sales
provided some limiting cases, for example, the maximum queue length and the ability to overflow the
buffer memory.

УДК [004.9+005.5]:343.9.02
Інформаційні технології в системі управління та моніторингу кредитних операцій
як інструментарій протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / Маркарян Г.О.
У роботі представлено інформаційні технології в системі управління та моніторингу кредитних операцій у якості інструментарію протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом. Проведено системний аналіз банківської діяльності щодо забезпечення первинного фінансового моніторингу та реалізації кредитної політики; розроблено структуру
системи управління та моніторингу кредитних операцій; здійснено декомпозицію системи на
п’ять взаємозв’язаних підсистем, для кожної з яких сформульовано критерії прийняття рішень, формалізовані у вигляді функціоналів цілі, створено програмне забезпечення. Розв’язання
задач оптимального управління з використанням сучасних інформаційних технологій дозволяє
об’єктивізувати рішення, що приймаються при проведенні банками кредитно-фінансової по-
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літики, та сприяють підсиленню ефективності дій, спрямованих на запобігання злочинності у
кредитно-фінансовій сфері.

УДК [004.9+005.5]:343.9.02 / Маркарян А.А.
Информационные технологии в системе управления и мониторинга кредитных
операций как инструментарий противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
В работе представлены информационные технологии в системе управления и мониторинга
кредитных операций в качестве инструментария противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем. Проведен системный анализ банковской деятельности относительно обеспечения первичного финансового мониторинга и реализации кредитной
политики; разработана структура системы управления и мониторинга кредитных операций;
осуществлена декомпозиция системы на пять взаимосвязанных подсистем, для каждой из которых сформулированы критерии принятия решений, формализованные в виде функционалов
цели, создано программное обеспечение. Решение задач оптимального управления с использованием современных информационных технологий позволяет объективизировать решения,
принимаемые при проведении банками кредитно-финансовой политики, и способствуют усилению эффективности действий, направленных на предотвращение преступности в кредитно-финансовой сфере.

UDC [004.9+005.5]:343.9.02
Information technologies in the control system and monitoring credit operations as a
tool of counteracting of the legalization (laundering) of incomes, received by criminal
way / Markarian А.
This article presents the information technologies in the control system and monitoring credit operations as a tool of counteracting of the legalization (laundering) of incomes, received by criminal way.
The system analysis of banking activities by the primary financial monitoring and the realization of
monetary policy is carried out, the structure of a control system and of a monitoring of credit operations is offered, the decomposition of the system into five interrelated subsystems is carried out, for
each of subsystems the criteria for decision-making are formulated in the form of the objective functions, software is created. The solution of optimization problems with the using advanced information
technologies lead to objectify of the decisions of banks in the credit and financial policy, and contributes to strengthening the effectiveness of actions aimed at the prevention of crime in the credit and
financial sphere.

УДК 629.735.05(043.2)
Оцінювання точності DME/DME позиціонування для повітряного простору України / Остроумов І.В.
Розглянуто питання оцінки доступності позиціонування за допомогою далекомірного обладнання DME в Україні. Представлено методику розрахунку коефіцієнту погірщення точності у
горизонтальній площині для DME/DME навігації та результати розрахунку HDOP для повітряного простору України. У підсумку оцінено точність позиціонування за DME/DME методом.

УДК 629.735.05(043.2)
Оцінювання точності DME/DME позиціонування для повітряного простору України / Остроумов И.В.
Расмотрены вопросы оценки доступности позиционирования с использованием дальномерного
оборудования DME в Украине. Представлено методику вычисления коефициента ухудшения
точности в горизонтальной плоскости для DME/DME навигации и результаты расчета
HDOP для воздушного пространства Украины. В итоге выполнено оценку точности позиционирования DME/DME методом.
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UDC 629.735.05(043.2)
Accuracy of DME/DME positioning in Ukrainian airspace / Ostroumov I.V.
Availability of positioning by DME equipment in Ukrainian has been discussed. The horizontal
dilution of precision coefficients for DME/DME navigation algorithm and HDOP calculation for
Ukrainian airspace have been represented. As a result accuracy of DME/DME positioning method has
been calculated.

УДК 519.652:519.254
Дослідження законів розподілу інтервалів залишків значень DST-індексу відносно
лінії тренда / Приставка П.О., Шаповал Г.А.
У статті розглянуто динаміку зміни індексу геомагнітної активності DST як систему, що
описує перебування процесу у двох станах відносно лінії тренду. Досліджено розподіли інтервалів перебування системи у визначених станах. Статистично значуще доведено, що інтервали залишків значень DST-індексу розподілені за експоненціальним законом.

УДК 519.652:519.254
Исследование законов распределения интервалов остатков значений DSTиндекса относительно линии тренда / Приставка П.А., Шаповал А.
В статье рассмотрена динамика изменения индекса геомагнитной активности DST как систему, описывает пребывание процесса в двух состояниях относительно линии тренда. Исследованы распределения интервалов нахождения системы в определенных состояниях. Статистически значимое доказано, что интервалом ли остатков значений DST-индекса распределены по экспоненциальному закону.

UDC 519.652:519.254
The study of probability distributions of intervals remains DST-index values relative to
trend line / Prystavka F., Shapoval A.
The article considers the dynamics of geomagnetic activity index DST as a system that describes the
process of staying in two states relative to the trend line. Investigated the distributions of inter-system
shafts being in certain states. Statistically significant proven that intervals ly balances DST-index values are distributed exponentially.

УДК 681.5(042.3)
Модель взаємодії кібернетичних організмів та синтез стратегій оптимального керування в кібернетичному просторі / Семко В.В.
Розглянуто питання формального опису процесів в кібернетичному просторі. Досліджені
математичні засади врахування невизначеності опису властивостей об’єктів спостереження
в лінійному топологічному просторі, як наслідку дії апарату представлення. Синтезовано узагальнену модель взаємодії фізичних та віртуальних об'єктів в просторі їх спостереження.

УДК 681.5 (042.3)
Модель взаимодействия кибернетических организмов и синтез стратегий оптимального керування в кибернетическом пространстве / Семко В.В.
Рассмотрены вопросы формального описания процессов в кибернетическом пространстве.
Исследованы математические основы учета неопределенности описания свойств объектов
наблюдения в линейном топологическом пространстве, как результата воздействия аппарата
представления. Синтезированы обобщенный модель взаимодействия физических и виртуальных объектов в пространстве их наблюдения.
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UDC 681.5 (042.3)
The model of interaction cybernetic organisms and synthesis of optimal strategies keruvannya in cyberspace / Semko V.
The question of the formal description of processes in cyberspace. Investigated mathematical principles taking into account the uncertainties describe the properties of objects of observation in a linear
topological space, as a consequence of the present system. UGA-synthesized halnenu model of interaction of physical and virtual objects in the space of observations.

УДК 004.03.052
Динамічна маршрутизація голосового трафіку в корпоративних IP мережах / Соловйов О.В., Майструк Д.В., Бондаренко В.М.
Проаналізовано існуючі протоколи маршрутизації голосового та IP трафіку. Сформульовані
вимоги до розробки протоколу маршрутизації голосового трафіку в корпоративних IP мережах.

УДК 004.03.052
Динамическая маршрутизация голосового трафика в корпоративных IP сетях /
Соловьев А.В., Майструк Д.В., Бондаренко В.Н.
Проанализированы существующие протоколы маршрутизации голосового и IP трафика.
Сформулированы требования к разработке протокола маршрутизации голосового трафика в
корпоративных IP сетях.

UDC 004.03.052
Dynamic Routing of Voice Traffic in Corporate IP networks / Soloviev A.V., Maistruk
D.V., Bondarenko V.N.
Extant routing protocols of voice and IP traffic are analyzed. Requirements for the development of
voice traffic routing protocol in corporate IP networks are formulated.

УДК 004.056.5(045)
Сучасні методи аудиту та моніторингу в задачах захисту інформації / Чунарьова А.В.
В статті проведено класифікацію та аналіз існуючих методів аудиту та моніторингу інформаційних потоків інформаційно-комунікаційних систем та мереж, що дозволило сформувати
критерії оцінки якості систем моніторингу.

УДК 004.056.5 (045)
Современные методы аудита и мониторинга в задачах защиты информации / Чунарева А.В.
В статье проведена классификация и анализ существующих методов аудита и мониторинга
информационных потоков информационно-коммуникационных систем и сетей, что позволило
сформировать критерии оценки качества систем мониторинга.

UDC 004.056.5 (045)
Modern methods of auditing and monitoring tasks in information security /
Chunareva A.
The article presents the classification and analysis of existing methods of auditing and monitoring of
information flows of information and communication systems and networks, which permitted the
formation of the criteria for assessing the quality of monitoring systems.
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Правила представлення і оформлення публікацій
Зміст статей повинен бути присвяченим актуальним науковим проблемам. Статті при
цьому повинні мати такі необхідні елементи:
- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті та постановка завдань або питань, які вирішуються цією
публікацією;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
- висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Мінімальний обсяг статті: 4 сторінки. Пропонуємий редакційною колегією обсяг: 6-10
сторінок. Мова публікацій може бути українською, російською, англійською. Остання сторінка
тексту завжди повинна бути заповнена не менш як на дві третини.
Статтю, надруковану на білому папері формату А4, подають відповідальному секретарю
редакційної колегії з такими документами:
1) актом експертизи, завіреним печаткою;
2) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця
роботи (без скорочень), завіреною печаткою;
3) відомостями про авторів українською, російською, англійською мовами: прізвище,
ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень),
службова й електронна адреси, службовий, домашній і мобільний номери телефонів (окремий
файл і надрукована сторінка);
4) анотаціями з прізвищами авторів і назвою статті українською, російською,
англійською мовами;
УДК 004.415 (045)
Методика
визначення
релевантості
текстових
висловів
в
інформаційних
системах / Бадьоріна Л.М.
Запропонована методика оцінювання відповідності текстових відповідей за допомогою
лінгвістичної технології, яка дозволяє визначити співвідношення між термінами.
УДК 004.415 (045)
Методика определения релевантности текстовых выражений в информационных
системах / Бадерина Л.Н.
Предложена методика оценки текстовых ответов с помощью лингвистической технологии,
которая позволит определить соотношение между терминами.
УДК 004.415 (045)
Definition of relevance of text expressions in information systems / Badyoryna L.
In the article we offer a model of calculation of a ratio parameter (relevance) of meaningful
terms of reference definition in answers. Here is given an example of the calculation of a numerical
synonymic parameter of meaningful terms.
5) індексом УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;
6) диском зі статтею, відомостями про авторів, анотаціями.
До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.
Статтю слід набирати через один інтервал в такому порядку:
Формат А4 (210х297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін.
УДК шрифт Times New Roman 12.
Прізвища, ініціали, наукові ступені авторів
(Times New Roman 12).
НАЗВА
(шрифт Times new roman (Bold) 14).
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Назва організації
(шрифт Times New Roman (Bold) 12).
Текст анотації: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 Italic (з відступами зліва і
справа по 0,5 см)
Заголовки: Arial (Bold Italic) 12.
Текст статті виконується у форматі А4
(210x297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін у
дві колонки шириною по 7,7 см. Основний
шрифт Times New Roman 12 с одинарним
інтервалом.

∆τ r =

1
2 (1− H )

ρr

(1 − ρ or )

H
1− H

1
2 ( 1− H )

− ρ or

Відступ першої строки – 1 см.
Вирівнювання по ширині. Сторінки не
нумерувати. Обов'язково використовувати
режим автоматичної розстановки переносів.
Великі формули, рисунки тощо дозволяється
виконувати не в колонках.

H

(1 − ρ r ) 1−H
H

λ ((1 − ρ r )(1 − ρ or ))1−H

Рис. 1. Назва
Таблиця 1. Назва

Графічний матеріал (малюнки, схеми
та ін.) рекомендується виконувати в форматі
gif, jpg або bmp тільки як контрастні
монокольорові (без напівтонів), розміром не
менш 60x60 мм. Використання закладеної
графіки MS Word не допускається. Під
кожним малюнком має бути номер і назва
(шрифт Times New Roman 11, центрувати).
Таблиці повинні також мати номер і назву
(над таблицею, по лівому краю, шрифт Times
New Roman 11).
Таблиця 2. Назва

Список літератури
1. Має відповідати вимогам ГОСТ 7.184. Шрифт Times New Roman 12. Прізвища та
ініціали
авторів
літературних
джерел
набирають курсивом. Бібліографічні записи
мають бути пронумеровані й мати посилання
на джерела в тексті статті в квадратних
дужках.
Формули
повинні
виконуватись
редакторі Microsoft Equation, математичні
символи не повинні значно відрізнятися по
розміру від основного тексту.

w = a 0 [ y 0 (t ) − y 0 (t − τ )] + a1ty 0 (t ) −
− a1 [(t − τ ) y 0 (t − τ ) + τy 0 (t − τ )].

Рис. 2. Назва

(1)
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