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СЕКЦІЯ 1  

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Керівник секції: К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф., Національний авіаційний 

університет, Київ 

Секретар секції: Т. В. Уварова, канд. техн. наук, Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського, Київ 
 

 

1. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ  
 

К.С. Нестеренко 

C. О. Ващенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

На сьогодні інформатизація освіти є головним чинником існування та розвитку 

сучасної вищої освіти, оскільки її першочерговою метою є розвиток та зростання 

потенціалу кожного (студентів, викладачів). Інформатизація освіти – це сукупність 

взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-

методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів. Ці процеси 

спрямовані на забезпечення інформаційних, обчислювальних та телекомунікаційних 

потреб (інших потреб, пов’язаних із впровадженням методів та засобів інформаційно-

комунікаційних технологій) учасників навчального процесу, а також тих, хто керує та 

підтримує цей процес. Інформатизація освіти підвищує ефективність та інтенсифікацію 

навчального процесу за рахунок використання інформаційних технологій та 

впровадження нових методичних розробок у навчальний процес. Також інформатизація 

освіти передбачає і поширює загальні процеси розвитку суспільства та освіти.  
 

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

ОСВІТНОЇ УСТАНОВИ 
 

К.С. Нестеренко 

А. Ю. Гусленко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Інформатизація навчального процесу є закономірним етапом розвитку та 

вдосконалення педагогічної системи. Процес навчання, що у рамках педагогічної системи, 

як будь-яка інша діяльність, ґрунтується на вироблених багаторічної практикою 

принципах. 

Проблема інформатизації вирішується на стику ряду наук. І це інформатика, і 

педагогіка, і теорія управління. Кожна їх виробила свої специфічні принципи, які мають 

як загальний, і приватний характер. 

Водночас аналіз тенденцій інформатизації навчального процесу дозволив 

сформулювати додаткові засади інформатизації навчального процесу. 

Лімітуючим фактором у сучасних інформаційних технологіях є не засоби 

обчислювальної техніки, а кадри, здатні ставити змістовні завдання та знаходити нові 

галузі ефективного застосування та використання комп’ютерів”. 

Інформатизація має виступати не як самоціль, а лише як засіб більш ефективного 

досягнення цілей, що стоять перед педагогічною системою загалом.  

В освіті важлива не інформаційна технологія сама по собі, якою б сучасною вона не 

була, а то, наскільки її використання служить досягненню навчальних цілей. У зв’язку з 
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цим застосування інформаційних технологій передбачає насамперед рішення проблеми 

адекватного вибору технологій. 
 

 

3. СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

О. С. Тищенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Термін “інформатизація” навчального процесу пов’язаний з постійним 

удосконаленням системи пізнавань знань та навичок, який розрахований на використанні 

програмних інструментів навчального призначення та інтернет-ресурсів. Сучасний рівень 

освітнього процесу ставить перед освітою дедалі складніші завдання. Наприклад, із-за 

пандемії в широкому просторі університети почали використовувати  термін “дистанційне 

навчання” (більшість університетів за допомогою систем дистанційного навчання 

продовжили свою роботу), тому новий рівень у системі освіти пов’язаний саме із 

застосуванням інформаційних технологій.  

Актуальність інформатизації полягає не лише у розгляді модернізації системи 

освіти, а й взаємозв’язку всіх учасників навчального процесу (мотивації, комунікації, 

готовності до нововведень, технічної освіченості, результативності застосування нової 

інформаційної технології навчання, тощо).  

Теперішній рівень інформатизації навчального процесу в університетах є досить на 

високому рівні із-за ситуації, що склалася у світі (пандемія). 
 

 

4. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ПРОЦЕС РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
 

М. О. Огороднійчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Важливою відмінністю сучасного етапу розвитку суспільства є його інформатизація. 

Розпочавшись у 70-х роках минулого століття, процес інформатизації суспільства 

останніми роками набув глобального характеру. Нині цей процес охопив як всі розвинені 

країни світового співтовариства, так і багато країн, що розвиваються. Під впливом 

інформатизації відбуваються кардинальні зміни у всіх сферах життя та професійної 

діяльності людей: в економіці, науці, освіті, культурі, охороні здоров’я, побутовій сфері. 

Ці зміни достатньо масштабні і глибокі, що можна цілком обґрунтовано говорити про 

формування на нашій планеті нового інформаційного довкілля – автоматизованої 

інфосфери. 

Домінантною тенденцією подальшого розвитку сучасної цивілізації є перехід від 

індустріального до інформаційного суспільства, в якому об’єктами та результатами праці 

переважної частини зайнятого населення стануть інформаційні ресурси та наукові знання. 

Інформатизація освіти є однією з найважливіших умов успішного розвитку процесів 

інформатизації суспільства, оскільки саме у сфері освіти готуються та виховуються ті 

люди, які формують нове інформаційне середовище суспільства, та будуть жити і 

працювати у цьому новому середовищі. 

Перші кроки в галузі інформатизації освіти були, коли було прийнято рішення про 

направлення у сферу освіти кількох тисяч перших радянських персональних ЕОМ та 

запровадження в середніх школах загального курсу основ інформатики та обчислювальної 

техніки. До суспільної свідомості почало входити нове поняття “комп’ютерна 

грамотність”. Воно означало володіння навичками вирішення завдань за допомогою ЕОМ, 
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а також розуміння основних ідей інформатики та ролі інформаційних технологій у 

розвитку суспільства. 

Наголошується, що інформатизація освіти – це “процес підготовки людини до 

повноцінного життя в умовах інформаційного суспільства». Вказується, що 

інформатизація освіти є і наслідком і стимулом розвитку нових інформаційних 

технологій, що сприяє прискореному соціально-економічному розвитку суспільства в 

цілому. 

Інформатизація освіти це тривалий процес, який пов’язаний з розвитком необхідної 

матеріально-технічної бази системи освіти. Його головні проблеми пов’язані з 

підготовкою навчально-методичних комплексів нового покоління та формуванням 

принципово нової культури педагогічної праці. 

Однією з актуальних проблем розвитку інформатизації сфери освіти є забезпечення 

її інформаційної підтримки необхідною науковою та навчально-методичною інформацією. 

Останніми роками попит таку інформацію у сфері освіти стійко зростає. Все це змушує 

викладачів та учнів ВНЗ та коледжів все частіше звертатися для пошуку необхідних їм 

відомостей у публічні бібліотеки, а також вдаватися до послуг автоматизованих 

інформаційних систем, до інформаційних ресурсів Інтернету. 

Розвиток цього напряму інформаційного забезпечення сфери освіти представляється 

сьогодні винятково важливим і актуальним, тому що сучасний рівень цього забезпечення 

по ряду причин на один – два порядки нижче, ніж у розвинених країнах. Внаслідок 

фінансових обмежень рівень комплектування навчальних закладів останніми роками 

істотно знизився і сьогодні вже не задовольняє сучасним вимогам. 

Крім того, різко скоротилися тиражі наукової та науково-популярної літератури, яка 

для багатьох освітніх закладів стає практично недоступною. Саме тому сьогодні багато 

педагогів, студентів та аспірантів ВНЗ мало знають про останні наукові досягнення в 

галузі глобалістики, синергетики, ноосферології, біології, субквантової фізики, теорії 

інформації, про нові підходи у вирішенні економічних, соціальних та екологічних 

проблем. 
 

 

5. ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ-ЗА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ  
 

C. О. Ващенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Інформатизація освіти – це використання засобів інформаційних технологій в 

навчальному процесі для підвищення показників освіти (ефективності) та вдосконалення 

подання матеріалу.  

Проблеми на різних етапах інформатизації освіти: 

1. Забезпечити вчителя методичним матеріалом, знаннями для використання нових 

технологій; 

2. Планування навчального процесу за допомогою інформаційних технологій та 

засобів; 

3. Визначити загальне навантаження студента в цілому; 

4. Захистити файли кожного студента та викладача від несанкціонованого 

ознайомлення; 

5. Дослідити зручність використання системами баз даних для зміни завдань, 

фіксації, заповнення інформації, тощо; 

6. Нові технології не мають заважати універсальному підходу до кожного студента. 
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6. ПРОЦЕСИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

О. С. Тищенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Інформатизація навчального процесу – напрям повного або часткового переходу від 

звичайного виду навчання до інформаційного. 

Найважливіші процеси, які охоплює інформатизація: 

медіатизація – удосконалення та розробка засобів: збереження і поширення 

інформації пов’язаного з навчанням; 

комп’ютеризація – удосконалення та розробка засобів пошуку та обробки 

інформації; 

інтелектуалізацію – розвиток: сприйняття і продукування інформації (підвищення 

інтелектуального потенціалу суспільства, також використання засобів штучного 

інтелекту). 

Головна задача є підготовка фахівців до повноцінної діяльності в умовах 

інформаційного навчання, тобто перебудова навчального процесу, підвищення його якості 

та ефективності. 

 

 

7. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
 

М. О. Огороднійчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Для більш високого рівня інформатизації навчального закладу є доцільним 

розроблення власної програми (проекту) інформатизації навчального закладу та 

вироблення моделі його інформатизації. Програма (проект) розробляються як правило на 

3 роки. 

Програма може включати такі блоки: 

1. Матеріально-технічне забезпечення інформатизації навчального закладу. 

2. Навчально-методична робота з питань запровадження ІКТ. 

3. Навчально-виховна робота з учнями з ІКТ. 

4. Захист інформації. 

Основними завданнями інформатизації закладів освіти: 

забезпечення закладів освіти району комп’ютерною та мультимедійною технікою 

(комп’ютеризація закладів); 

забезпечення закладів освіти навчальними комп’ютерними програмами; 

удосконалення системи управління закладів освіти шляхом застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

створення автоматизованих робочих місць керівника, секретаря, заступників 

керівника, бібліотекаря, методиста тощо у закладів освіти; 

підвищення загальної інформаційної грамотності та комп’ютерної культури 

учасників навчально-виховного процесу; 

запровадження технологій дистанційного навчання, тестування учнів та моніторингу 

рівня навчальних досягнень, моніторингу здійснення освітньої діяльності закладами 

освіти; 

забезпечення функціонування шкільних бібліотек, як інформаційних центрів 

закладів освіти. 
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8. ВІРТУАЛЬНА ТА ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ В НАВЧАННІ 
 

М. С. Кирпенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Віртуальна реальність (VR) – це світ, штучно створений за допомогою спеціальних 

технічних засобів, що максимально впливає на майже всі органи чуття людини (зір, слух, 

нюх і дотик).  

Доповнена реальність (AR) – це технологія, яка покращує уяву користувача в 

реальному світі та доповнюється додатковими комп’ютерними моделями, зберігаючи при 

цьому зв’язок користувача з реальним середовищем. 

Імерсивні методи навчання потенційно можуть стати основним інструментом в 

освіті й здійснити революцію в навчанні як школярів, так і студентів. Вчителі можуть 

використовувати віртуальну й доповнену реальність для взаємодії учнів з різними 

об’єктами в тривимірному просторі.  

Технології віртуальної і доповненої реальності дають учням та студентам 

можливість глибше вивчати предмети, брати участь у майбутніх робочих процесах і 

багато іншого. AR і VR дають змогу набути досвіду, до якого учні зазвичай не мають 

доступу. 

Існують приклади VR та AR для стереометрії та астрономії. Я пропоную вивчати 

VR/AR як факультативний курс для студентів факультету ФККПІ. Цей курс отримав би 

позитивні відгуки від студентів (магістрів та бакалаврів) та адміністрації факультету та 

університету. 

 

 

9. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 
 

Д. В. Шевченко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У сучасному інформаційному суспільстві основою розвитку цивілізації виступають 

інформаційні процеси, в яких широке застосування знаходять інформаційно-

комунікаційні технології. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

сфери діяльності людини сприяло виникненню і розвитку глобального процесу 

інформатизації. У свою чергу, цей процес дав поштовх розвитку інформатизації освіти, 

яка є однією з найважливіших умов реформування і модернізації системи вітчизняної 

освіти, оскільки саме в сфері освіти підготовлюються і виховуються ті люди, які не тільки 

формують нову інформаційну середу суспільства, але яким має бути самим жити і 

працювати в цьому новому середовищі. В багатьох країнах світової спільноти все більша 

увага приділяється проблемі інформатизації освіти, яка розглядається як одна з найбільш 

важливих стратегічних проблем розвитку цивілізації. 

Інформатизація освіти має організаційний компонент. Можливості інформатизації 

освіти дозволили розробити дистанційну форму організації навчального процесу. 

Спочатку ця форма була ефективною для навчання, здобуття другої освіти, сприяла 

фрагментарній оптимізації самостійної роботи студентів. Використання цієї форми стало 

невідкладним і широко поширеним в умовах глобальної пандемії. Такі процеси мають 

багато позитивних і негативних наслідків. 

Інформатизація вищої освіти (особливо педагогічної), крім покращення змісту 

освіти, повинна забезпечити якість виховного процесу, на що, на жаль, методисти 

приділяють мало уваги. С. Шаров наголошує, що “для забезпечення формування в учнів 
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моральних якостей необхідно наповнити виховний процес актуальною інформацією, 

надати певні знання, які б досягли за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій певної мети – виховання моральної особистості, здатної поважаючи інших”. У 

результаті аналізу сучасних тенденцій розвитку процесу інформатизації освіти, її розумної 

організації в інтересах майбутнього науково-технічного, соціально-економічного та 

духовного розвитку суспільства є складна і дуже актуальна наукова, організаційна і 

соціальна проблема. Для вирішення цієї проблеми необхідна постійна взаємодія фахівців 

освіти, а також ефективна підтримка цієї взаємодії з боку держав. 

 

 

10. ГОТОВНІСТЬ ДО ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

О. С. Тищенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

На етапі впровадження інформаційних технологій в навчання є багато вимог до всіх 

учасників навчального процесу у вищих навчальних закладах. Найголовніша з них є 

готовність фахівця до використання інформаційних технологій, комп’ютеризованих 

систем у навчанні, комунікації та професійній діяльності.  

Існують три рівні готовності (за Г. Козлакова):  

1. Рівень володіння інформаційними технологіями фахівця; 

2. Уміння використовувати інформаційні технології у професійній діяльності; 

3. Уміння підвищувати свій рівень за допомогою інформаційних засобів. 

Важливим елементами “готовності” є теоретична та практична підготовка з 

інформаційної галузі знань, а також уміння фахівця організувати навчання за допомогою 

комп’ютерних технологій, вміння організувати процес за дистанційною формою 

навчання; вміння створити власний електронний посібник з конкретної дисципліни. 

 

 

11. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 
 

М. С. Кирпенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Формування психологічного здоров’я студентів та сприяння здоровому зростанню 

талантів – це цілі, до яких мають слідувати університети в моральному навчанні.  

Розвиток інтернету, приніс багато можливостей та проблем для якісної 

психологічної освіти студентів. Щоб ефективно впоратися з існуючими проблемами, 

необхідно дослідити модель якісної психологічної освіти, яка б відповідала новому 

середовищу. 

Існує потреба в програмі емпіричного дослідження структури якості та фактичної 

психологічної структури якості. 

Завдання сучасних університетів більше не полягає в тому, щоб готувати студентів, 

які зосереджено навчаються у замкнутому просторі, а в тому, щоб навчити великій 

кількості інновацій, які зможуть сміливо протистояти викликам економіки знань, 

адаптуватися до високих технологій. 

З іншого боку, психічне здоров’я студентів завжди було явищем, якому суспільство 

приділяло все більше уваги. Це свідчить про те, що через тривалу відірваність від 

суспільства, таланти з вищою кваліфікацією становляться більш ідеальними у своєму 

духовному світі, мають психологічну витривалість та гарні комунікативні навички. 

Дефекти, особливо в процесі колективного життя, викликають появу конфліктів і 
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протиріч, які впливають на психічне здоров’я. Тому статус якісної психологічної освіти 

набуває все більшого значення. У процесі якісної психологічної освіти компонентом, який 

може максимізувати ефект освіти, є модель психологічної якісної освіти. 

 

 

12. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

О. С. Тищенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Навчання та комунікація між робітниками університету, викладачами та студентами 

в дистанційному форматі є актуальною проблемою в період пандемії. Існує велика 

кількість месенджерів, платформ для проведення онлайн-занять. Вони допомагають 

студентам та викладачам кафедри спілкуватися між собою. Дистанційне навчання – це 

форма навчання, де вчитель і учень не перебувають на одному місці. Більшу частину 

навчального періоду студент навчається один, меншу частину бере участь у 

консультаціях. Для домашнього навчання навчальний план надається студенту 

навчальним закладом, під час консультацій – для чого використовується форма 

спілкування, яку обрав університет (онлайн-платформа). Оскільки Інтернет все більше 

ставатиме формою спілкування викладача та студента, участь у навчанні потребує 

додаткове обладнання (комп’ютер, доступ до Інтернету), відповідно передбачає цифрову 

грамотність. Студент позбавлений активної участі в житті закладу. Також відсутність 

міжособистісного спілкування та спільної діяльності може знизити мотивацію. 

 

 

13. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ – КЛЮЧОВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 

ОСВІТИ 
 

Є. К. Івановський 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Одна з найголовніших тенденцій розвитку цивілізації в нашому сторіччі – це 

глобальна та всеохоплююча інформатизація суспільства. Через стрімкий ріст можливостей 

вираховувальної техніки, нових інформаційних технологій – йде формування нового 

середовища існування людської цивілізації. Для цього нового інформаційного суспільства 

характерні не лише нові переваги та можливості, а й невідомі раніше проблеми та 

виклики. 

На сьогодні винаходи та досягнення у комп’ютерних науках вплинули на буквально 

усі сфери людського життя. Майже кожна економічна сфера: промисловість, торгівля, 

медицина та ін. – певною мірою автоматизована. Такий самий процес споглядається й у 

сфері освіти. Із року в рік збільшується попит на онлайн-засоби освіти. 

Система освіти у світі наразі становиться все більш недоступною для широкого кола 

населення у розвинутих країнах. Оскільки онлайн-способи освіти є більш дешевими 

порівняно з традиційною освітою, попит на них збільшується.  

Інформатизація освіти – комплексний та складний феномен, пов’язаний з 

впровадженням в навчальний процес різних інфозасобів, працюючих на основі 

мікропроцесорів, а також електронних засобів і новітніх освітніх технологій, які 

базуються на використанні інформаційних технологій. 
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Означений процес, насамперед, спрямований на розробку засобів та методів з 

орієнтацією на реалізацію ключових освітніх та виховних цілей з використанням 

передових технологій у комп’ютерній техніці. 

На сьогодні розвиток освіти пов’язаний з всебічним використанням новітніх 

інформаційно-комунікативних технологій та можливостей, що надає нам технології в 

Інтернет. 

Обґрунтованим твердженням є те, що наразі в Україні на державному рівні 

приділяється доволі значна увага щодо інформатизації суспільства, та сфери освіти 

зокрема. Особливо ці процеси проявляються враховуючи вплив карантинних заходів у 

боротьбі з COVID-19. Наявні програми, цілями яких є вирішення поточних проблем 

інформатизації освіти, у тому числі: розробку необхідної інфраструктури інфопростору, 

створення електронних освітніх ресурсів (або інтеграція та використання існуючих), 

підвищення кваліфікації освітнього персоналу у використанні новітніх технологій, а 

також впровадження означених технологій у щоденну практику освітянських установ. 

Таким чином, можемо стверджувати, що процес інформатизації освіти – це 

підґрунтя для більш масштабного процесу всебічної та глобальної інформатизації 

суспільства. А отже, процес інформатизації освіти має випереджати процес 

інформатизації інших напрямів діяльності суспільства, оскільки саме у процесі освіти 

формуються якісні характеристики людського капіталу, та закладаються основи для 

функціонування суспільства, а, отже – і процесу його інформатизації як такого. 

 

 

14. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 
 

М. О. Огороднійчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

На сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя, вони 

значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У 

цих умовах якісних змін вимагає й система навчання. Актуальність даного питання має 

місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не 

може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні 

технології та Інтернет. Вони дають змогу викладачеві краще подати матеріал, зробити 

його більш цікавим, швидко перевірити знання та підвищити інтерес до навчання. 

На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в 

різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один 

із інструментів пізнання. В цілому освіта характеризується як велика система, якісне 

функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і 

комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації. 

Інформаційно-комунікаційні технології торкаються всіх сфер діяльності людини, але 

великий позитивний вплив вони мають на освіту, оскільки відкривають можливості 

впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання. Застосування 

комп’ютерів в освіті привело до появи нового покоління інформаційних освітніх 

технологій, що дали змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, 

ефективніше взаємодіяти педагогам зі студентами. Застосування новітніх інформаційних 

технологій в навчальному процесі – це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і 

методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Це спонукає викладачів до 

впровадження інноваційних методів навчання та використання й адаптування цих 

технологій у навчальний процес. 
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Одним із важливих напрямків розвитку інформатизації освіти є нові комп’ютерні 

технології. Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зворотний зв’язок – помітні 

переваги цих технологій, котрі зумовили необхідність їх застосування у різних галузях 

людської діяльності, насамперед у тих, які пов’язані з освітою та професійною 

підготовкою. Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням обсягу 

навчального матеріалу та зменшенням часу засвоєння, потребує пошуку ефективних 

методів навчання, засобів контролю засвоєння знань, що значно підвищували б якість 

навчання. Упровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій є 

об’єктивним процесом розвитку освіти. Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її 

вдосконалення поширює можливості викладачів використовувати комп’ютер-ні технології 

не тільки при вивченні інформатики, але й у поєднанні викладання інших дисциплін із 

використанням комп’ютерної техніки. Новітні розробки в галузі інформаційних 

технологій змінюють засіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі 

навчання. Удосконалення системи освіти на основі інформаційних технологій, широке 

впровадження їх у навчальний процес привело до появи віртуальних університетів, 

відкритої системи освіти. Реалізація відкритої освіти може здійснюватися за рахунок 

дистанційної освіти, яка розглядається як різновид освітньої системи, в якій переважно 

використовуються дистанційні технології навчання та організації освітнього процесу. Слід 

також звернути увагу на проблему забезпечення сфери освіти теорією і методикою як 

розробки, так і ефективного застосування нових засобів інформаційних технологій. Теорія 

інформаційних технологій повинна визначити моделі базових інформаційних процесів, 

пов’язаних з отриманням, збором, передачею, обробкою, зберіганням, накопиченням і 

представленням інформації. Особливе місце займають моделі формалізації та 

представлення знань. Інформаційні системи дають можливість обробки великої кількості 

інформації в режимі реального часу, і доступ до неї майже з будь-якої точки за допомогою 

баз даних. Актуальним видається виділення базових інформаційних технологій, до яких 

можна віднести технології розподіленого зберігання і обробки, офісні технології, 

мультимедіа технології, геоінформаційні технології, технології захисту інформації, САSЕ-

технології, телекомунікаційні технології. На основі базових розробляються прикладні 

інформаційні технології по областях застосування. 

 

 

15. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Є. К. Івановський 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Сучасні умови ставлять викладачам ВНЗ завдання до забезпечення освітнього 

процесу широким набором якісних електронних засобів навчання. До таких можна 

віднести не тільки персональні комп’ютери, а й інші електронні пристрої, які було б 

зручно використовувати як під час очних занять, так і опрацьовуючи завдання самостійно. 

Як приклад, можна привести можливість доступу до учбових матеріалів через 

ноутбук, смартфон, планшетний комп’ютер. Причому не важливе місце знаходження 

студента. Він зможе отримати доступ, знаходячись у кафе, вдома, в бібліотеці тощо.  

Саме використання такого навчального середовища робить доступ до отримання 

освіти більш доступним та простим, а також урівнює різних людей у способах отримання 

освіти (нівелюється проблема місцезнаходження). Також, подібне середовище 

(забезпечення вільним доступом на основі Інтернет-ресурсів) значною мірою підвищує 
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зацікавленість студентів у навчанні, як такому, ефективно сприяє активізації діяльності 

студентів. 

Створення вище описанної системи можливе виключно з використанням сучасних 

хмарних технологій. “Хмарні обчилення” (Cloud computing) – це технології, що 

забезпечують можливості користувача до використання обчислювальних ресурсів 

серверу. Почасти реалізовані окремим програмним забезпеченням, як онлайн-сервіс. 

Концепція “хмарних обчислень” заснована на ідеях надання кінцевим користувачам 

можливості отримувати віддалений динамічний доступ до ресурсів, додатків та послуг 

через Інтернет. 

Щодо доступності та розповсюдженності означених технологій, то власні хмарні 

сервіси мають Amazon, Google, Microsoft та ін. Виділяючись із усіх інших, сервіси Google 

є, зазвичай, безкоштовними, найпотужнішими та з найкращою підтримкою. Такі сервіси 

позбавлені будь-якої реклами (монетизуються лише за необхідності занадно великих 

обсягів віддаленної пам’яті). 

Оскільки, “хмарні обчислення” – це, по суті, доступ до віддалених обчислювальних 

ресурсів, реалізований у вигляді сервісу, що надаються через мережу Інтернет, то 

кінцевий користувач не зобов’язаний мати особливі знання про інфраструктуру, або 

навички управління такими технологіями для їх використання. Таким чином, 

використання “хмарних технологій” сприяє інтеграції будь-якого користувача з 

передовими напрямками розвитку ІТ-технологій, одночасно з тим, формуючи у 

користувачів певну інформаційну культуру. Отже, хмарні технології дозволяють 

підвищити рівень підготовки студентів ВНЗ та покращити їх контакт з викладачами.  
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СЕКЦІЯ 2 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Керівник секції: В. В. Гавриленко, д-р фіз.-мат. наук, проф., Національний 

транспортний університет, Київ 

Секретар секції: В. В. Донець, ст. викладач, Національний транспортний університет, 

Київ 

 

 

1. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ SLAM АЛГОРИТМУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
 

С. В. Хортюк 

Державний вищий навчальний заклад 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Івано-Франківськ 
 

Одночасна локалізація та відображення (SLAM) є фундаментальною здатністю 

мобільних роботів і зазвичай розглядається в контексті допомоги у завданнях картографії 

та навігації. За результатами аналізу існуючих аналогів, можна спостерігати, що існуючі 

алгоритми потребують велику кількість обчислювальних ресурсів для аналізу зображення 

з камери та вибору особливих точок які будуть відстежуватись SLAM алгоритмом. Тож 

для оптимізації цього процесу запропоновано використовувати натреновану штучну 

нейронну мережу для відбору особливих точок які будуть відслідковуватись та на основі 

яких буде відбуватися локалізація та відображення робота в середовищі. Використання 

нейронних мереж може надати нам наступні переваги: 

універсальність та гнучкість використання; 

краще визначення опорних точок; 

хороша точність визначення; 

наявність та хороша точність класифікації; 

доступність та масштабованість. 

Отже запропоноване дослідження може дати змогу зменшити похибку у визначенні 

положення камери в просторі, а в окремих випадках (якщо мережу натреновано на 

оточенні в якому проводиться локалізація та побудова карти) відстежувати всю 

траєкторію на відміну від існуючих алгоритмів а також використовувати менше 

обчислювальних ресурсів що в свою чергу призведе до частішого використання SLAM. 

 

 

2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ГАЛУЗЕЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

О. С. Тищенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Інформатизація галузей промисловості – процес під час якої збільшується кількість 

комп’ютерної техніки, програмних додатків, які спрошують процес або взаємодію 

процесів на підприємстві. 

В Україні підприємства використовують інформатизацію для: ведення звітів, 

бухгалтерії, перевірки та контролю якості (відгуки споживачів в інтернеті), продажу 

продукції на інтернет-ресурсах, рекламуванні товару чи послуг та пошуку інвесторів. 

Також підприємства застосовують інформаційні технології на частковому рівні (вибіркове 

використання засобів автоматизації процесів).  
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Розвиток інформаційних технологій в промисловості призводить до проблем:  

1. Потреби в нових ІТ-спеціалістах, спеціально підготовлених до певної промислової 

галузі; 

2. Сумісність програмно-апаратних засобів; 

3. Інформатизація завдань; 

4. Введення та оновлення комп’ютерної техніки, програмних додатків. 

 

 

3. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

О. Ю. Матвієнко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

На сьогодні ситуація з інформатизацією галузей промисловості в Україні досить 

погана. Достатню інформатизацію мають лише урядові установи, представники великого 

бізнесу та незначна частина середнього та малого бізнесу. До проблем інформатизації 

підприємства можна віднести: людський фактор через який виникають помилки, 

недостатню кількість кваліфікованого персоналу та низький рівень прийняття 

інформатизації суспільством. В Україні розроблено декілька законів, які регулюють 

процес та завдання інформатизації як суспільства так і на підприємствах. Головною метою 

інформатизації та автоматизації є забезпечення підприємства необхідною і достатньою 

інформацією в усіх сферах діяльності, підвищення продуктивності праці на основі 

широкомасштабного використання інформаційних технологій, зростання економічного 

потенціалу, позбавлення від рутинної діяльності, покращання соціально-економічних 

умов. сучасної цивілізації. Можливість швидкого аналізу необхідної інформації та 

оперативне прийняття обґрунтованих рішень дає підприємству переваги щодо розв’язання 

поточних та стратегічних проблем. Автоматизація рутинної роботи в свою чергу, дозволяє 

значно скоротити час потрібний на обробку інформації та прийняття швидких та 

правильних рішень, за рахунок зменшення кількості помилок та зменшення впливу 

людини. Впровадження на підприємства програмних продуктів з автоматизації рутинних 

завдань, дозволяє значно знизити час потрібний на формування аналітичної звітності та 

прискорює потік інформації всередині компанії. 

 

 

4. СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
 

О. Ю. Матвієнко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Інформація для сучасного суспільства є необхідною умовою для будь-якої 

діяльності. На сьогодні інформація є найважливішим стратегічним ресурсом. 

Проблематики ефективного розвитку бізнесу з впровадженням інформаційних технологій 

детально досліджується у працях таких науковців, як: С. Вовканич, Л. Бараш, А. Кухар, 

К. Болин, Р. Ситник, Ю. Корнєв, С. Злепок та ін. Можливість швидкого аналізу необхідної 

інформації та оперативне прийняття обґрунтованих рішень дає підприємству переваги 

щодо розв’язання поточних та стратегічних проблем. До основних напрямків 

стратегічного розвитку інформатизації можна віднести: 

створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи на підприємстві; 

застосування складних макроекономічних моделей для аналізу; 

розвиток технічного та програмного забезпечення інформатизації; 
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впровадження нових інформаційних технологій. 

Мета дослідження: охарактеризувати процес інформатизації малого бізнесу та 

розробити порядок аналізу та впровадження інформаційних технологій. 

Під час інформатизації підприємстсва потрібно провести такі роботи: забезпечення 

робочих місць комп’ютерною технікою, створення системи зв’язку всередині 

підприємства на базі внутрішньої мережі, надання доступу до мережі Інтернет, 

встановлення та налаштування потрібного ПЗ та навчання персоналу роботі з цим ПЗ. 

Реалізація завдань інформатизації забезпечить більш чітку керованість економічної 

діяльності за рахунок повної реалізації зв’язків всередині підприємства для ефективного 

керування та прийняття швидких та зважених рішень. 

 

 

5. КОЛЕКТИВНИЙ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ЕВОЛЮЦІЙНІ АЛГОРИТМИ 

У ВИРІШЕННІ БАГАТОІНДЕКСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ 
 

Я. І. Прокопенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Транспортні задачі – це не лише задачі про перевезення (розподіл) продукції, а це 

також задачі планування та управління, формалізації яких можна привести до 

транспортної задачі. Серед транспортних задач виокремлюють багатоіндексні, які 

дозволяють врахувати значно більше параметрів порівняно з поширеними двоіндексними 

транспортними задачами. Поряд з існуючими підходами щодо розв’язку багатоіндексних 

транспортних задач, з якими можна ознайомитися, наприклад, в [1], з’являються й нові – 

які використовують, зокрема, засоби колективного (ройового) штучного  інтелекту та 

еволюційні алгоритми (наприклад, генетичний алгоритм, алгоритм кажанів [2, 3]). 

Застосування алгоритмів ройового інтелекту та еволюційних алгоритмів не потребує 

спрощення багатоіндексної транспортної задачі, її декомпозиції на задачі меншої 

індексності, що може бути значною перевагою їх використання щодо вирішення 

багатоіндексних транспортних задач. При використанні алгоритмів ройового інтелекту та 

еволюційних алгоритмів щодо вирішення багатоіндексних транспортних задач потрібно 

звернути увагу на такі проблемні аспекти: 

1) вплив варіантів формулювання багатоіндексних транспортних задач та 

збільшення кількості можливих їх розв’язків внаслідок зростання їх індексності; 

2) визначення відповідності між поняттями транспортної задачі та поняттями 

алгоритму, що застосовується для її вирішення.  

3) визначення параметрів алгоритмів, від яких залежить точність пошуку та 

швидкість збіжності.  

4) врахування в багатоіндексних транспортних задачах додаткових умов пошуку 

рішень.  

5) можливість здійснення програмної реалізації алгоритму вирішення задачі. 

У подальших дослідженнях доцільно зосередитися детальніше на окреслених 

проблемних моментах використання алгоритмів ройового інтелекту та еволюційних 

алгоритмів у вирішенні багатоіндексних транспортних задач. 
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6. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 
 

Д. В. Шевченко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Успішна інтеграція ІТ у різні сектори дала можливість людям в ІТ-індустрії вносити 

зміни, які можуть допомогти іншим секторам, таким як сільське господарство. Хоча існує 

думка, що користь ІТ-додатків обмежуються лише тими, хто використовує сучасні 

гаджети, або тими, хто зосереджується на цифрах тощо, сільськогосподарський сектор та 

його виробництво також можуть отримати від цього користь. 

Сільськогосподарські методи та досягнення відрізняються в усьому світі, оскільки 

рослини мають свої відмінності, і місце розташування також відіграє певну роль у їх 

розвитку. Але завдяки обміну між людьми, які займаються сільським господарством з 

усього світу, можна також відчути вдосконалення сільськогосподарської техніки. Сучасні 

ІТ технології значно вплинули на те, як поширюється інформація, і можливість 

використовувати цю інформацію для розвитку сільськогосподарського сектору дає 

великий позитивний ефект, який є корисним для всіх.  

На перший погляд може бути складно побачити, як такі різні сектори можуть 

працювати разом. Сільське господарство існує з тих пір, як люди вперше навчилися 

обробляти власні врожаї. ІТ, з іншого боку, є набагато молодшим досягненням, яке 

розвинула людина. Рука об руку, ІТ та сільське господарство можуть зробити прогрес 

більш помітним, загальним і вимірним, що дуже корисно для всіх, хто цим займається. 

Традиційне сільське господарство все ще відчуває свою присутність у сучасному 

виробництві товарів, оскільки основи сільського господарства є опорою, яку неможливо 

вилучити з усіх процесів, необхідних для вирощування сільськогосподарських культур. 

Однак завдяки постійним дослідженням і співпраці великих сільськогосподарських умів з 

усього світу покращення посівів і в кінцевому підсумку врожайності від «звичайної» 

стратегії, безумовно, є позитивним результатом, якого прагнуть виробники. 

ІТ-технології вже інтегрувалися в аграрний сектор, до того ж із позитивними 

результатами: 

1. Покращене прийняття рішень. Маючи необхідну інформацію, фермери – великі й 

малі – можуть приймати кращі та обґрунтовані рішення щодо своєї сільськогосподарської 

діяльності. Нехай мова йде про те, від кого отримувати зерно чи, можливо, кому його 

продавати, канали зв’язку, які дають інформаційні технології, полегшують фермерам 

доведення виробництва до розподілу. Обмін знаннями з різних країн і організацій також 

допомагає фермерам краще знати про фактори, які слід враховувати, перш ніж приймати 

рішення. 

2. Краще планування – ІТ-технології проклали шлях до створення програмного 

забезпечення для сільського господарства, яке може краще відстежувати посіви, 

прогнозувати врожайність, коли краще садити і що садити, взаємодіяти або зосередитися 

на одному продукті, або визначити поточні потреби сільськогосподарські культури – 

майже все, що необхідно для покращення виробництва та доходу. Пристосовуючись до 

сучасних методів землеробства, фермери можуть краще контролювати свої посіви. 

Отримання інформації з їхньої ферми має важливе значення для підтримки її успіху та 

стимулювання подальшого зростання. 

3. Прориви в сільському господарстві – ІТ робить можливим поширення інформації 

про останні сільськогосподарські прориви. Коли вчені розробляють нові та покращені 

зернові або знаходять методи, які допомагають озимим культурам стати міцнішими проти 

холоду, фермери з усього світу можуть отримати користь від них, просто будучи 
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підключеними до решти сільськогосподарського світу. Спільний доступ до інформації, 

щоб допомогти кожному досягти успіху, значно полегшується завдяки ресурсам, що 

надають ІТ-технології. 

 
 

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Е. К. Ивановский 

Национальный авиационный университет, Киев 
 

Производство в современных реалиях требует использование информационных 

систем. Возможные сферы употребления их в этом контексте находятся и в расчете 

производственных показателей, и в экономическом планировании, и в принятии 

управленческих решений. 

Однако же, до сих пор, многие руководители, даже планируя модернизацию малого 

предприятия, часто не видят необходимости внедрения информационных технологий, 

поскольку не осознают возможную пользу для себя от такого поступка. 

Предприятие может иметь самое современное оборудование, но при этом 

фактически не развиваться, а стоять на месте. Успех на рынке определяется не 

стоимостью и годом выпуска оборудования, а взвешенные и своевременные решение, 

адекватные современным вызовам и требованиям рынка. Системы автоматизации как раз 

и выполняют функцию дополнения высокотехнологичного оборудования и обеспечения 

оперативный менеджмент производства достоверной информацией о текущих процессах 

на предприятии. 

Владелицу предприятия необходимо точно осознавать, в первую очередь, что 

информационно-технологическая модернизация даст предприятию, и какой срок 

окупаемости её введения. Во вторую очередь, владелец хочет понимать, во-первых, что 

информационно-технологическая модернизация принесет предприятию, как и когда 

окупятся вложенные в нее средства, какие преимущества у предприятия появятся. А во-

вторых, он хочет видеть, насколько возможности системы способны покрыть его 

ожидания и запросы. 

В этом контексте руководителей интересует визуализация большого количества 

разрозненных данных в исчерпывающем (возможно объемном), но наглядном и легким в 

восприятии отчете о состоянии дел на производстве. 

Впрочем, немаловажным аспектом реализаций информационных технологий на 

предприятии является конкретный метод достижения такой цели. Многие руководители 

инстинктивно пытаются реализовать необходимую им систему самостоятельно, 

основывая собственный штат программистов и выделяя бюджет на создание новой 

программы. Лишь в отдельных, крайне специфических случаях такой подход может быть 

оправдан, ведь на рынке уже реализован широкий выбор разнообразного ПО для 

различных проблем бизнеса. Поэтому при планировании информатизации производства 

следует закладывать желаемые результаты и отталкиваться от возможных бюджетов. 

Таким образом, информатизация производства – это полезный и необходимый в 

реалиях современного бизнеса процесс, который не только позволяет получить владельцу 

более полную и подробную информацию о состоянии дел бизнеса, но также 

предоставляет ему конкурентное преимущество и повышает его эффективность. В то же 

время, важен взвешенный и осторожный подход к процессу информатизации, дабы 

исключить ситуацию, когда позитивный процесс при переусердствовании имеет скорее 

негативный, чем позитивный эффект на бизнес. 
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СЕКЦІЯ 3  

КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

Керівник секції: М. П. Трембовецький, д-р техн. наук, проф., Національний авіаційний 

університет, Київ 

Секретар секції: В. М. Кучеренко, ст. викладач, Національний авіаційний університет, 

Київ 

 

 

1. ПЕРСПЕКТИВНІ ДОДАТКИ І ТЕХНОЛОГІЇ БАЗ ДАНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

К. С. Яцко 

Національний авіаційний університет, Київ 

Н. В. Яцко 

ЗОШ №67, Київ 
 

Щоб уникнути заперечень, можна стверджувати, що вимоги суспільства до 

інформаційних систем продовжуватимуть зростати з впровадженням високошвидкісних 

мереж передачі даних. В основному це пов’язано з поширенням глобальних програмних 

проектів, таких як електронні бібліотеки (e-Library), e-Science та додатків для 

електронного бізнесу, таких як B2B, C2B, C2C, B2C, які набувають популярності. 

Поширення у всьому світі концепції електронного уряду та швидкість впровадження 

відповідних рішень (G2C, G2B, C2G, B2G) у більшості країн ще більше загострили 

проблему так званого “інформаційного перевантаження”. 

Глобальні обчислення вимагають нових пріоритетів і принципів, єдиного й 

універсального представлення обчислювальної інформації. Попередні форми подання, 

виробництва та споживання інформації, яка передавалася в Інтернет майже в незмінному 

вигляді, вже не може гарантувати її ефективне використання. Як боротися з наростаючою 

хвилею цифрових даних, адже збільшення їх обсягу призводить до зменшення частки 

корисної інформації. Забезпечення споживачів інформацією недостатньо для вирішення 

глобальних проблем. Існує потреба в такому рівні автоматизованої обробки, яка у багато 

разів перевищує ту, яка можлива за наявності сучасної ІТ-інфраструктури. Технологічні 

зусилля щодо значного збільшення обчислювальної потужності розглядаються з двох 

аспектів: нові рішення в архітектурі комп’ютерів (суперкомп’ютери) та нові рішення в 

організації обчислень за допомогою комп’ютерних мереж (метакомп’ютери). На 

сьогоднішній день мережі продемонстрували свою практичну корисність як засіб 

доставки різноманітних форм інформації у всьому світі. Потенціал мереж набагато 

більший, його можна розглядати як спосіб організації обчислень наступного покоління. 

Технології, що підтримують спільне використання та скоординоване використання різних 

ресурсів у динамічно розподілених віртуальних організаційних структурах, називаються 

GRID і мають на меті створення географічно та організаційно розподілених компонентів у 

віртуальних комп’ютерних системах, які достатньо інтегровані для забезпечення бажаної 

якості обслуговування. 

Основні напрямки розвитку додатків ІС загалом та КІС зокрема пов’язані з 

технологією об’єктних компонентів, бізнес-додатками в Інтернеті та інтелектуалізацією 

інформаційних систем. З точки зору системного підходу до проектування КІС, збірка 

додатків з компонентів є перспективним напрямком. Структура загальнопідприємницької 

прикладної системи, заснована на програмному забезпеченні проміжного шару 
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(Middleware), здійснюється шляхом складання додатків з окремих компонентів, які 

включають загальні класи, бібліотеки класів, моделі. Нові компоненти впроваджуються 

разом із існуючими програмами – успадкованими компонентами в єдину ІС. 

 

 

2. ОСНОВНІ КОМП’ЮТЕРНІ СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

А. Ю. Гусленко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Засоби інформаційних технологій є невід’ємною та найбільш суттєвою їх 

складовою. Вони покликані виконувати таку ж роль, як і засоби виробництва, у процесі 

праці. 

Засоби інформаційних технологій – це сукупність засобів діяльності, які 

створюються і використовуються з метою здійснення процесів виробництва та 

задоволення невиробничих потреб суспільства. До засобів інформаційних технологій 

відносять різноманітну комп’ютерну техніку, яка полегшує та підвищує рівень 

ефективності трудових зусиль людини, розширює її можливості у процесі трудової 

діяльності та звільняє людину частково або повністю від роботи. 

Інформаційні технології охоплюють всі ресурси, необхідні для управління 

інформацією, особливо комп’ютери, програмне забезпечення та мережі, необхідні для 

створення, зберігання, управління, передачі та пошуку інформації. Інформаційні 

технології можуть бути згруповані таким чином: 

технічні засоби; 

комунікаційні засоби; 

організаційно-методичне забезпечення; 

стандартизація. 

До складу засобів інформаційних технологій входять пристрої та інструменти, 

машини, механізми, автоматичні пристрої. Також їх можна класифікувати за кошти 

організаційної, комунікаційної та обчислювальної техніки. 

До складу організаційної техніки входять засоби, які полегшують та забезпечують 

офісну та інженерно-технічну роботу, копіювальне та проектне обладнання. 

До комунікаційної техніки входять телефони, радіозв’язок, факс та інші предмети, з 

яких здійснюється передача інформації. 

До складу комп’ютерної техніки входять автоматизовані засоби обробки даних та 

інформації. 

 

 

3. ВДОСКОНАЛЕНИЙ СИМПЛЕКС-МЕТОД НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗВОРОТНОЇ МАТРИЦІ ОБМЕЖЕНЬ 
 

Я. І. Прокопенко 

Національний авіаційний університет, Київ  
 

У доповіді описано процес розв’язання задачі лінійного програмування методом 

поліпшеного симплекс-методу. У таких завданнях потрібно знайти максимум або мінімум 

лінійної функції за умови, що її змінні приймають невід’ємні значення і задовольняють 

деякій системі лінійних рівнянь. Кожне з цих завдань є окремим випадком загальної задачі 

лінійного програмування. 
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Класичний симплекс-метод – ітеративний процес спрямованого розв’язання системи 

рівнянь по кроках, який починається з опорного рішення і в пошуках кращого варіанта 

рухається по кутових точках області допустимого рішення, що покращують значення 

цільової функції, доки цільова функція не досягне оптимального значення. 

При вирішенні завдань лінійного програмування, в яких n (кількість змінних) значно 

більше m (кількість обмежень), покращений симплекс-метод вимагає в порівнянні з 

класичним значно меншої кількості обчислювальних операцій та обсягу пам’яті. У 

поліпшеному симплекс-методі реалізується та ж основна ідея, що і в звичайному 

симплекс-методі, але тут на кожній ітерації перераховується не вся матриця A−1, зворотна 

матриці обмежень A, а лише та частина, яка відноситься до поточного базису Ax[1]. 

На завершення доповіді буде продемонстроване порівняння кількості 

обчислювальних операцій та обсягу пам’яті при вирішенні задач лінійного програмування 

класичним симплекс-методом та покращеним симплекс-методом. 

 

 

4. ЗАХИЩЕНИЙ ДОМАШНІЙ ОФІС  
 

Г. І. Цейзер 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Пандемія корони також перевернула багато речей і призвела до вимушеного 

використання домашнього офісу. Однак там, де підхід був занадто сміливим, можуть 

виникнути значні ризики для безпеки. Адже хакери та кіберзлочинці вже давно 

відреагували на ситуацію, що змінилася. Якщо віддалений доступ до конфіденційних 

даних недостатньо захищений, катастрофа може стати неминучою. П’ять моментів, на які 

тепер адміністрація повинна звернути особливу увагу під час роботи з дому: 

1. Інфіковані комп’ютери в домашньому офісі. 

Багато співробітників адміністрування використовують свої приватні комп’ютери в 

домашньому офісі для доступу до даних і програм. Але що робити, якщо комп’ютер або 

ноутбук, які також приватно користуються іншими членами сім’ї, заражені шкідливим 

програмним забезпеченням? Навіть при використанні звичайних антивірусних сканерів це 

ніколи не можна повністю виключити. Тому важливо переконатися, що для домашнього 

офісу використовується спеціально інкапсульоване рішення, яке працює повністю 

незалежно від фактично встановленого програмного забезпечення. 

2. Аутентифікація користувача. 

Особливим ризиком для безпеки за межами безпечної мережі авторизації є також 

реєстрація або аутентифікація користувача. Тут безумовно доцільно використовувати 

рішення, які не лише покладаються на просту комбінацію імені користувача та пароля, але 

й мають кілька факторів в гру: наприклад, за допомогою додаткових апаратних 

компонентів, таких як смарт-карти або токени, які реалізують реальну багатофакторну 

аутентифікацію. 

3. Підробка програмного забезпечення та підроблені оновлення. 

Захист від маніпуляцій також важливий для рішень для домашнього офісу та 

віддаленого доступу. Зміни в самому розчині не повинні залишатися непоміченими. 

Наприклад, має сенс використовувати цифрові підписи для окремих програмних 

компонентів. Якщо вони постійно звіряються один з одним, маніпуляції відразу стають 

очевидними, і з’єднання може бути автоматично перервано. Під час перевірки безпеки 

підключення домашнього офісу також слід зосередити увагу на процесах оновлення. 

Важливо запобігти контрабанді кіберзлочинців маніпуляційними оновленнями, 

наприклад, щоб мати можливість отримати доступ до даних або отримати права доступу. 
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Тому важливі процеси, в яких джерело та цілісність оновлень автоматично перевіряються 

перед встановленням або виконанням. Це може бути реалізовано в рамках центрального 

управління, в якому одночасно запитується авторизація відповідного користувача. Це 

гарантує, що розповсюджуються лише легітимні оновлення – і що їх можуть отримувати 

лише автентифіковані користувачі. 

4. Онлайн-атаки. 

Щоразу, коли користувачі використовують власні кінцеві пристрої для доступу до 

офіційних даних або офіційних програм, слід також враховувати можливі онлайн-атаки. 

Природно, що приватні ноутбуки та настільні ПК, які використовуються в бізнесі, 

набагато легше атакувати. Оскільки вони не розташовані в захищеному середовищі, а 

зазвичай підключаються до Інтернету через (більш-менш сучасний) роутер із споживчого 

сегменту. Наприклад, тут корисні рішення для домашнього офісу, які мають власний 

інтегрований брандмауер для додаткового захисту. У цьому контексті також 

рекомендується блокувати всі запити TCP/IP або ping, щоб запобігти зловмисникам, які 

перебувають у тій самій мережі, як-от потенційно незахищена домашня WLAN. 

5. Навмисна або випадкова шкода спричинена працівниками. 

Не в останню чергу необхідно також враховувати ризик безпеки “користувача”. 

Захищені рішення для домашнього офісу розроблені таким чином, що їх неможливо 

просто “обійти”, а “помилки оператора” не призводять до ризикованих ситуацій. Не 

завжди слід вважати це навмисним. Зокрема, менш підковані в ІТ користувачі можуть 

випадково використати рішення для домашнього офісу, що спричинить проблеми з 

безпекою на хост-системі, і, у свою чергу, може відкрити двері для шкідливого 

програмного забезпечення, такого як троянські програми або кейлоггери. Цьому можна 

запобігти за допомогою окремих рішень, наприклад, автоматично перевіряючи, чи 

робиться спроба запустити його на віртуальній машині. 

 

 

5. ДОСТУПНІСТЬ У ЦИФРОВОМУ АДМІНІСТРУВАННІ 
 

Г. І. Цейзер 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Чи є на веб-сайті аудіоверсія, щоб глухі люди могли скористатися пропозицією? Чи 

можна змінити розмір шрифту в додатку, щоб не виключати людей із вадами зору? Які 

перешкоди? Виявлені перешкоди в реалізації доступності дослідник групує у три 

категорії. Насамперед бракує різноманітних форм знань. Лише декілька адміністративних 

працівників мають знання щодо доступності, а інформаційні пропозиції часто сповнені 

передумов і не дуже орієнтовані на цільову групу. Застосовані правила важко спонтанно 

досліджувати і рідко перевіряються. Відповідальні особи часто лише надають доступності 

низький пріоритет під час створення цифрових пропозицій. Важливими причинами цього 

є недостатня особиста поінформованість про цифрові бар’єри, а також просто брак 

ресурсів для впровадження. Як це може стати краще? Коротке дослідження дає низку 

рекомендацій щодо кращого впровадження цифрової доступності в управлінні. В якості 

основи насамперед важливо нарощувати знання та компетентність. Це можна зробити за 

допомогою обов’язкових навчальних курсів, наприклад, включивши доступність у зміст 

навчання для спеціалістів з адміністративних питань. Національний центр компетенції з 

цифрової доступності міг би збирати та обробляти знання щодо впровадження. 

Для усвідомлення цифрових бар’єрів, можна організувати особистий досвід, 

збільшити різноманітність робочої сили, а також організувати мережу амбасадорів 

доступності. Створення єдиних стандартів і послідовне дотримання правил є двома 
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важливими моментами для досягнення доступності. Тут може допомогти ретельний 

моніторинг доступності послуг цифрового адміністрування, включаючи автоматичне 

тестування як перший крок. 

Для забезпечення серйозного ставлення до існуючих правил, також обговорюється 

розширення прав на дії. Зрештою, надання необхідних ресурсів має підтримувати ці 

заходи. На додаток до фінансової підтримки консультативних спеціалістів та досліджень, 

що орієнтуються на дії, визнані державою сертифікати можуть полегшити впровадження. 

Підготовка та збір позитивних прикладів могли б дати орієнтацію. Дослідження об’єднує 

організаційні перешкоди та можливі заходи щодо доступності цифрових адміністративних 

послуг з літератури та інтерв’ю експертів. Оскільки навіть після двадцяти років правового 

регулювання доступності в інформаційних технологіях імплементація все ще є 

нестабільною, незважаючи на великий прогрес. Перешкодами є відсутність знань щодо 

впровадження, низький рівень пріоритетів у повсякденному управлінні та нечіткі та 

непостійні правила. Для кращого впровадження необхідно розвинути компетенцію, 

створити обізнаність, запровадити правила та зробити доступними ресурси. Цифрова 

доступність в управлінні має проблему впровадження: визначено перешкоди, визначено 

можливі заходи. 

 

 

6. ЩО ТАКЕ ERP ТА НАВІЩО ЦЕ ПОТРІБНО? 
 

М. С. Кирпенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

ERP (скор. від Enterprise Resource Planning) означає “планування ресурсів 

підприємства”. Це програмне забезпечення для управління бізнес-процесами, яке поєднує 

фінанси, ланцюжки поставок, операції, торгівлю, звітність, виробництво, кадри та 

дозволяє керувати ними. Більшість компаній мають у своєму розпорядженні системи 

управління фінансами та бізнес-процесами, але можливості цього ПЗ, як правило, 

обмежуються повсякденною рутиною або планами майбутнього розвитку. 

Раніше ERP-системи були монолітними програмними пакетами, які працювали 

окремо та не обмінювалися даними з іншими системами. Кожну систему доводилося 

дорого, складно та унікально доопрацьовувати, щоб задовольнити вимоги конкретної 

компанії, що уповільнювало чи зовсім стримувало впровадження нових технологій та 

оптимізацію процесів. 

Сучасне ERP-рішення пропонує гнучкі варіанти розгортання, підвищену безпеку та 

конфіденційність, сталий розвиток та налаштування з мінімумом програмування. І, що 

найважливіше, вони забезпечують стійкість та безперервність бізнес-процесів завдяки 

аналітиці, яка допомагає швидше впроваджувати інновації, готуючи бізнес до 

майбутнього. 

Хоча не існує універсального ПЗ для всіх бізнес-процесів, але технології ERP 

об’єднують їх дедалі тісніше. Серед переваг ERP-систем можна виділити: 

Забезпечує оптимальну результативність. Рішення на основі штучного інтелекту 

(ІІ) надають аналітику, яка допомагає приймати більш виважені рішення та нагадує сфери 

для подальшого підвищення операційної ефективності. 

Прискорює операційні рішення. Об’єднавши процеси та дані, ви підвищуєте їхню 

видимість і гнучкість для співробітників, допомагаючи їм швидше вживати заходів та 

досягати великих результатів. 
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Забезпечує гнучкість бізнесу. Багато ERP-рішень адаптуються і масштабуються 

відповідно до ваших потреб. Це допомагає завчасно підготуватися до будь-яких перебоїв 

у бізнес-процесах або змін на ринку, а також оперативно реагувати на них. 
 

 

7. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРОЦЕДУРНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 
 

Д. В. Шевченко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Процедурне програмування – це парадигма програмування, яка заснована на 

концепції виклику процедури. Процедури, також відомі як підпрограми, методи, або 

функції (це не математичні функції, але функції, подібні тим, які використовуються у 

функціональному програмуванні). Процедури просто містять послідовність кроків для 

виконання. В ході виконання програми будь-яка процедура може бути викликана з будь-

якої крапки, включаючи саму дану процедуру. Процедурне програмування- це кращий 

вибір, ніж просто послідовне або неструктуроване програмування в багатьох ситуаціях, 

які викликаються помірною складністю, або тих, які вимагають значного спрощення 

підтримки. 

Можливі переваги такого виду програмування: 

1. Можливість повторного використання одного і того ж коду з декількох місць 

програми без його копіювання. 

2. Програма на процедурній мові програмування складається з послідовності 

операторів (інструкцій), які задають процедуру рішення задачі. Основним є оператор 

привласнення, службовець для зміни вмісту областей пам’яті. Концепція пам’яті як 

сховища значень, вміст якого може оновлюватися операторами програми, є 

фундаментальною в імперативному програмуванні. 

3. Виконання програми зводиться до послідовного виконання операторів з метою 

перетворення початкового стану пам’яті, тобто значень початкових даних, в завершальне, 

тобто в результати. Таким чином, з погляду програміста є програма і пам’ять, причому 

перша послідовно оновлює вміст останньої. 

Процедурні мови характеризуються наступними особливостями: 

необхідністю явного управління пам’яттю, зокрема, описом змінних; 

малою придатністю для символьних обчислень; 

відсутністю строгої математичної основи. 
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СЕКЦІЯ 4  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

Керівник секції: О. І. Лисенко, д-р техн. наук, проф., Навчально-науковий інститут 

телекомунікаційних систем Національного технічного університеут 

України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 

Київ 

Секретар секції: В. О. Талалаєв, канд. техн. наук, доц., Національний авіаційний 

університет, Київ 

 

 

1. КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ БПЛА 
 

О. І. Лисенко, д-р техн. наук, проф., С. В. Валуйський 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

Мережі БПЛА є обмеженими в ресурсах зв’язку, вузли є непостійними, зв’язок 

переривчастий, і таким чином канали можуть бути порушеними. Це призводить до 

проблеми в плануванні та розподілі ресурсів. Різні мережі використовують різні 

протоколи маршрутизації і, отже, навіть вузли, які використовують ту саму технологію 

доступу (IEEE 802.11p чи IEEE 802.11s), не можуть працювати в іншій мережі через 

відмінності на вищих рівнях стеку протоколів. Зазначені проблеми можна було б 

вирішити за рахунок визначення стеку протоколів у програмному забезпеченні. Таким 

чином БПЛА можуть бути запрограмовані гнучко, щоб працювати в різних середовищах 

передачі данних. Однак це не єдина причина, чому програмне управління мережею є 

бажаним. Існує ряд інших вимог, що виникають у випадку таких мереж, як MANET, 

VANET та БПЛА мереж. Їм потрібно підтримувати мобільність вузлів та часті зміни 

топології. Вузли можуть вийти з ладу, наприклад, через розрядження акумулятора, і їх 

потрібно замінити на нові вузли. Канали є переривчастими і це також накладає певні 

труднощі на управління мережею. У цьому випадку доречним є застосування концерпції  

SDN. SDN забезпечує спосіб програмного управління мережами, полегшуючи 

розгортання та управління новими додатками та послугами, а також дозволяє 

налаштовувати мережеві політики та продуктивність. 

Технологія SDN призначалася в основному для мереж із фіксованою 

інфраструктурою. Особливо широке застосування вона знайшла в центрах обробки даних 

(дата центрах), оскільки вважалося, що SDN підходить саме для мереж із централізованим 

управлінням, в той час як безпроводові ad hoc та mesh мережі були децентралізованими. 

Поділ на комутуючі пристрої та контролери також викликає певні проблеми із безпекою, 

балансом управління та гнучкістю. Однак через безумовні переваги, які надає технологія, 

у світі серед науковців і промисловості все більше зростає зацікавленість до застосування 

SDN в динамічних мобільних безпроводових мережах. У таких мережах, як VANET, 

використання SDN може допомогти у виборі маршруту та виборі каналу передачі данних. 

Це дозволить зменшити інтерференцію, покращити використання безпроводових ресурсів, 

включаючи канали та маршрутизацію в багатоланкових mesh мережах. Однак незважаючи 

на зростаючий інтерес, досі немає чіткого і всебічного розуміння того, як переваги SDN 

можуть бути реалізованими для сценаріїв безінфраструктурних безпроводових мереж і як 

само концепція SDN повинна бути розширена відповідно до характеристик 

безпроводового та мобільного зв’язку. 
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2. ОПЕРАТИВНИЙ СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА ПРИВОДА 

РОБОТА  ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОНЯТТЯ ВІДНОСНОЇ ПСЕВДОЧАСТОТИ 
 

В. Ю. Бойко, О. М. Тачиніна 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Пропонується поєднати алгоритм оперативної ідентифікації параметрів об’єкта 

управління із методикою синтезу цифрового регулятора із використанням поняття 

відносної псевдо частоти. Перехід до відносної псевдочастоти дозволяє використовувати 

для частотного аналізу та синтезу ЦСАК всі відомі із розділу неперервних систем частотні 

методи аналізу та синтезу. 

Цифровий регулятор є послідовною ланкою в розімкненій системі. Ціллю такого 

оперативного синтезу є отримання бажаної ЛАХ (як відомо із теорії неперервних систем 

бажана ЛАХ повинна мати нахил -20 дБ/дек поблизу частоти зрізу). Для отримання 

бажаної ЛАХ необхідно виконати корекцію шляхом зменшення нахилу за допомогою 

коригуючої ланки (цифрового регулятора). З теорії відомо, що псевдочастотна передатна 

функція коригуючої ланки, тобто псевдочастотна передатна функція цифрового 

регулятора може мати вигляд послідовного з’єднання ланок типу  
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Оперативний синтез може відбуватися у центрі управління роботам, якщо іcнує 

зв’язок формату 5G. 

 

 

3. МОДЕЛЮВАННЯ ПРИВОДУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ 

ІМІТАТОРА ЦІЛІ 
 

Я. О. Шум1, О. В. Фуртат2 
1Національний авіаційний університет, Київ; 

2Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Київ 
 

Модель показує, як використовувати Stepper Motor Driver і Stepper Motor разом для 

реалізації керованого крокового двигуна з постійним магнітом. Модель пропонує два 

варіанти контролера: один для управління положенням і один для управління швидкістю. 

Двигун має повний розмір кроку в 1,8 градуса. У моделі управління положеннями вхідний 

Ref - це бажана кількість кроків. У режимі управління швидкістю вхідний Ref – це бажана 

кількість кроків за секунду. Ця модель являє собою модель на системному рівні, яка 

підходить для вивчення динаміки кроку та того, чи буде ковзати кут кроку при русі 

заданого навантаження. Він також може бути використаний для налаштування крокового 

контролера для поліпшення крокової роботи. Часто контролер або частково, або повністю 

реалізується на модулі крокового контролера. Альтернатива реалізації алгоритму на 

мікропроцесорі (такому як PIC) дає більшу гнучкість, і мікропроцесор може також 

використовуватися для управління іншими частинами загальної системи. У цьому випадку 

частини блоку драйверів двигуна можуть також бути реалізовані на мікропроцесорі, 

залишаючи лише ступінь підсилювача потужності в аналоговій електроніці. 
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4. СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ДЛЯ “РОЗУМНОГО ДОМУ” 
 

О. М. Тачиніна, В. Ю. Бойко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

В якості схеми прототипу для регулювання була обрана схема з аналоговими 

регуляторами. Недоліком цієї системи є те, що аналогові регулятори, мають нестабільні 

параметри, які призводять до погіршення якості регулювання. 

Результати моделювання показали, що середньо квадратична похибка відхилення від 

оптимального закону зміни температури складає до 7 °С, а вологості до 14 %. Зміна 

температури на 7 °С створює відчуття дискомфорту, що неможливо вважати прийнятним 

для сучасного розвитку систем регулювання. 

Для забезпечення комфортності та зменшення середньоквадратичної похибки 

відхилення було замінено неперервний ПІД-регулятор та виконаний структурно-

параметричний синтез. Було задано декілька структур підключення цифрових ПІД-

регуляторів в P-канонічній формі з урахуванням можливості організації перехресних 

законів управління із налаштуванням ПІД-регулятора. Для налаштування параметрів цих 

регуляторів був використаний метод покоординатного спуску. 

Після проведення імітаційного моделювання всіх систем був також проведений 

порівняльний аналіз точності регулювання. У системі з цифровими ПІД-реуляторами, які 

влючені в основний контур похибка за температурою складає – 5,39°С, за вологістю – 

3,859 %. В системі в якій перехресні регулятори розташовані після головних відповідно 

5,47°С та 4,016 %. В системі в якій перехресні регулятори паралельні основним 7,253°С та 

7,91 %. В системі в якій перехресні регулятори розташовані перед головними відповідно 

4,759°С та 4,913 %. 

Як бачимо кількісні значення показників, що відображають відхилення процесів 

регулювання температури і вологості різняться для усіх чотирьох СС. Для остаточного 

вибору СС скористаємося методом лексикографічного вибору, який використовується при 

розв’язанні задач багатокритеріального вибору: 

1) Згідно з результатами експертного опитування виконаємо ранжування критеріїв за 

рівнем важливості від першого до останнього вважаючи, що першим розташовується 

найважливіший критерій; 

2) Обираємо ту СС, для якої кількісне значення першого критерію буде найменшим. 
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5. ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

РУХОМ НАНОСУПУТНИКА  
 

В. С. Явіся, О. В. Гетьман 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

Пропонується використовувати аналітичну (безплатформенну) систему з виміром 

лінійних прискорень і кутової швидкості. Усі існуючі й перспективні високоточні датчики 

лінійних прискорень і кутових швидкостей дозволяють одержувати інформацію тільки у 

вигляді прирісту інтегралів від названих параметрів, тобто, по суті, є датчиками прирісту 

лінійної швидкості й кутів обертання НС. Але такі параметри, як лінійне прискорення й 

кутова швидкість, мають набагато більш глибокий фізичний зміст, ніж приріст їх 

інтегралів [1-4]. Тому в цьому випадку можна говорити про існування двох методів: 

будувати математичний апарат паралельно для безпосередньої й інтегральної форми 

знімання інформації з вимірювальної системи; 

при розв’язку теоретичних питань вважати, що інформація про параметри руху 

доступна в дійсній розмірності останніх, а практично інтегральний її характер 

ураховується при розробці конкретних алгоритмів побудови ІКБ. 

Для обчислення параметрів руху НС необхідно знати вектор прискорення його 

центру маси й вектор кутової швидкості обертання біля центру маси. Таким чином, 

вимірювальна система повинна мати, мінімум три датчики лінійних прискорень і три 

датчики кутової швидкості. 

Система на основі електростатичних гіроскопів із зсунутим центром мас. Відлік 

кутів проводиться від інерційного базису, тому його фізичне моделювання є неминучим. 

Однак у цьому випадку на відміну від звичайних платформних систем моделюються 

тільки вимірювальні осі, а не платформа для розміщення датчиків лінійних прискорень. 

Таким чином, для одержання інерційних компонентів вектора швидкості необхідно 

вимірювання, які здійснюються відносно зв’язаної системи координат, перераховувати до 

інерційного координатного базису (ІКБ). Перевагою подібної системи є економія 

обчислювальних ресурсів при аналітичній побудові інерційного базису.  

 

 

6. ПІДХІД ДО ПОТОКОВОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ 
 

А. О. Ковбаса, О. В. Фуртат 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

Атрибути моделі потокових подій:  

Потоки подій упорядковані. Існує невід’ємне поняття, які події відбуваються до або 

після інших подій. Це стає більш зрозумілим якщо дивитися на фінансові події. 

Послідовність, коли я спочатку кладу гроші на свій рахунок і пізніше витрачаю гроші, 

сильно відрізняється від послідовності, в якій я спочатку витрачаю гроші, а пізніше 

покриваю борг, повертаючи гроші банку. Останній буде стягувати плату за овердрафт, а 

перший - ні. Зауважимо, що це одна з відмінностей між потоком подій та таблицею баз 

даних: записи в таблиці завжди вважаються не упорядкованими, а інструкція «orderby» в 

SQL не є частиною реляційної моделі. 

Незмінні записи даних. Події, що відбулися, ніколи не можуть бути змінені. 

Фінансова операція, яка скасовується, не видаляється. Натомість у потік записується 
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додаткова подія, яка записує скасування попередньої транзакції. Коли клієнт повертає 

товар у магазин, ми не видаляємо той факт, що товар був проданий йому раніше, а ми 

фіксуємо повернення як додаткову подію. Це ще одна різниця між потоком даних та 

таблицею баз даних – ми можемо видалити або оновити записи в таблиці, але це все 

додаткові транзакції, що відбуваються в базі даних, і як такі можуть бути записані в 

потоці подій, що реєструє всі транзакції. 

Потоки подій можна відтворити. Це бажана властивість. Хоча легко уявити 

потоки, які не відтворюються (пакети TCP, що передаються через сокет, як правило, не 

підлягають повторенню), для більшості бізнес-програм важливо мати можливість 

відтворювати необроблений потік подій, що відбувалися місяцями (а іноді й роками) 

раніше. Це необхідно для того, щоб виправити помилки, спробувати нові методи аналізу, 

або проведення перевірок. 

Варто зазначити, що ні визначення потоку подій, яке ми дали спочатку, ні атрибути, 

які ми згодом перераховували, нічого не говорять про дані, що містяться в подіях, або про 

кількість подій в секунду. Дані відрізняються для кожного окремого випадку – події 

можуть бути крихітними (часом лише кілька байтів) або дуже великими (повідомлення 

XML з багатьма заголовками); вони також можуть бути повністю неструктурованими, 

парами ключ-значення, напівструктурованими JSON або структурованими 

повідомленнями Avro або Protobuf. Хоча часто вважається, що потоки даних є “великими 

даними” і включають мільйони подій в секунду, ті ж методи, застосовуються однаково 

добре (і часто краще) для менших потоків подій, що мають лише кілька подій в секунду 

або хвилину. 

Тепер, коли ми знаємо, що таке потоки подій, саме час переконатися, що ми 

розуміємо потокову обробку. Потокова обробка подій – це парадигма програмування – 

подібно до запиту-відповіді та пакетної обробки. Давайте розглянемо, як порівнюються 

різні парадигми програмування, щоб краще зрозуміти, як обробка потоків вписується в 

архітектуру програмного забезпечення: 

Запит-відповідь. Це парадигма з найменшою затримкою, з часом відгуку в діапазоні 

від субміллісекунд до декількох мілісекунд, зазвичай з очікуванням того, що час відгуку 

буде в високим ступенем узгодження. Режим обробки зазвичай блокується – додаток 

відправляє запит і чекає відповіді від системи обробки. У світі баз даних ця парадигма 

називається обробкою онлайн-транзакцій (OLTP). Системи продажів, обробки кредитних 

карт і системи відстеження часу зазвичай працюють в цій парадигмі. 

Пакетна обробка. Це варіант високої затримки / високої пропускної здатності. 

Система обробки прокидається у встановлений час – щодня о 2:00, щогодини і т. д. Вона 

зчитує всі необхідні дані (або всі дані, доступні з моменту останнього виконання, всі дані 

з початку місяця тощо), записує весь необхідний вихід і чекає до наступного разу, коли її 

буде запущено. Часи обробки варіюються від хвилин до години, і користувачі 

розраховують прочитати застарілі дані під час перегляду результатів. У світі баз даних – 

це сховища даних та системи бізнес-аналізу – дані завантажуються величезними партіями 

раз на день, створюються звіти, і користувачі переглядають ті самі звіти до наступного 

завантаження даних. Ця парадигма часто має велику ефективність, але останніми роками 

підприємства потребують наявних даних у більш короткі терміни, щоб зробити прийняття 

рішень більш своєчасним та ефективним. 

Потокова обробка. Це неблокуючий варіант. Заповнення розриву між світом 

запитів-відповідей, в якому ми чекаємо подій, для обробки яких потрібно дві мілісекунди, 

і світом пакетної обробки, в якому дані обробляються один раз в день і для їх завершення 

потрібно вісім годин. Більшість бізнес-процесів не вимагають негайної відповіді протягом 

мілісекунд, але також не можуть чекати наступного дня. Більшість бізнес-процесів 

відбуваються безперервно, і до тих пір, поки бізнес-звіти постійно оновлюються, а лінійка 
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бізнес-додатків може безперервно відповідати, обробка може тривати, і ніхто не буде 

чекати конкретної відповіді протягом мілісекунд. Бізнес-процеси, такі як оповіщення про 

підозрілі кредитних операціях або мережеву активність, коригування цін в режимі 

реального часу на основі попиту і пропозиції або відстеження поставок пакетів – усе це 

природно підходить для безперервної, але неблокуючої обробки. 

 

 

7. АНАЛІЗ ТРАФIКУ В БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ 
 

О. І. Лисенко, д-р техн. наук, проф.; А. А. Кучеренко 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

Аналізпоказав, що у безпроводових сенсорних мережах можна умовно виділити три 

основні типи трафіку. Перший тип – опосередкований трафік, проводиться 

автоматичними системами з використанням активних пристроїв (пристрій може бути 

ініціатором передачі даних). Цей трафік можна розглядати як реакцію на різні випадкові 

події (наприклад, потрапляння вимірюваної величини в деякий інтервал, спрацьовування 

аварійної або іншої сигналізації і т.п.).У даному випадку властивості трафіку залежать від 

властивостей контрольованих процесів. Але якщо така система призначена для контролю 

щодо рідкісних випадкових подій (системи аварійної сигналізації, контролю доступу та 

ін.), то найчастіше, інтенсивність спостережуваних подій може бути порівнянна або навіть 

менше інтенсивності відмов самого пристрою спостереження. Для забезпечення 

необхідної надійності виявлення спостережуваних подій потрібно проводити контроль 

технічного стану датчиків. Для цього потрібно передача службових даних, обсяг яких 

може істотно перевищувати обсяг корисної інформації, а властивості трафіку 

визначаються особливостями процесів діагностики стану датчиків. 

Другий тип – детермінований трафік, проводиться автоматичними системами з 

використанням пасивних датчиків. На сьогодні набули поширення системи 

диспетчерського управління та збору даних (SCADA – Supervisory Control And Data 

Acquisition), побудовані за принципом головний-підлеглий (Master-Slave). У цих системах 

датчики є підлеглими (пасивними пристроями), і виробляють передачу даних тільки за 

запитом головного (Master) пристрої. У цьому випадку властивості трафіку визначаються 

алгоритмом вибору інтервалу часу між моментами передачі запитів даних. Як правило, в 

існуючих системах, інтервали між моментами опитування не випадкові. Опитування 

датчиків проводиться у відповідність з деяким розкладом або просто з заданим постійним 

періодом. До даного типу трафіку відноситься також трафік, вироблений різними 

автоматичними системами в детерміновані моменти часу (оновлення даних, програмного 

забезпечення за розкладом і ін.). 

Третій тип – службовий трафік, характерний для систем з активними датчиками. Він 

проводиться при настанні деяких зовнішніх (як правило, випадкових) подій, що 

призводять до необхідності виконання службових операцій з підтримки працездатності 

системи, а також діагностики стану датчиків. Це службовий трафік, вироблений в 

результаті різного роду збоїв роботи апаратних або програмних засобів, з метою усунення 

яких виконуються необхідні процедури встановлення з’єднання, передачі параметрів для 

налаштування датчиків. 
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8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-ТЕПЛИЦЕЙ 
 

А. И. Лысенко, д-р техн. наук, проф.; И. А. Нидченко 

Учебно-научный институт телекоммуникационных систем 

Национального технического университета Украины 

“КПИ им. Игоря Сикорского”, Киев 
 

Данная система позволит производить удаленный мониторинг и диагностику 

параметров состояния почвы и воздуха, а также автоматизировать полив и освещение. 

Система состоит из микроконтроллера, датчиков влажности, температуры воздуха и 

почвы, освещенности, содержания углекислого газа, помпы с водой и фитоосвещением. 

Система имеет удаленный доступ к мониторингу и управлению показателями системы 

мини-теплицы через сервисного робота. Сервисный робот – это веб-приложение для 

сохранения с заданной периодичностью показателей, считанных сенсорами 

установленных в мини-теплице датчиков, составления графиков для анализа этих 

показателей, оповещения об их отклонениях от нормативных, а также о сбоях в работе 

системы из-за внешних факторов (например отключение электроэнергии). 

Одной из важнейших составляющих информационно-телекоммуникационной 

системы управления мини-теплицей является микроконтроллер. При выборе 

микроконтроллера стоит обратить внимание на следующие параметры: 

1. Разрешающая способность АЦП; 

2. Наличие интерфейса I2C и SPI; 

3. Частоту работы процессора; 

4. Объем флеш-памяти; 

5. Разрядность; 

6. Дешевизна. 

Самым популярным и подходящим ядром на данный момент является Cortex-M4. 

На базе этого ядра популярны 32-битные микроконтроллеры STM32 серии F – общего 

назначения. Они имеют бесплатные инструменты разработки, встроенный загрузчик 

(позволяет перепрограммировать внутреннюю флэш-память, используя некоторые 

коммуникационные периферийные устройства (USART, I²C)), низкую стоимость (32 цента 

за 32-битный контроллер, например, STM32G0), большой объем памяти (до 16 Мб). 

 

 

9. БАЛАНСИРОВКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В МОБИЛЬНОЙ 

СЕНСОРНОЙ СЕТИ  
 

А. И. Лысенко, д-р техн. наук, проф., А. А. Осинский 

Учебно-научный институт телекоммуникационных систем 

Национального технического университета Украины 

“КПИ им. Игоря Сикорского”, Киев 
 

Балансировка энергопотребления в мобыльной сенсорной сети осуществляться как 

за счет применения более сложных алгоритмов, учитывающих запас энергии каждого 

узла, так и за счет подзарядки источников питания наиболее разряженных узлов 

непосредственно от беспроводного интерфейса. 

Основные потери энергии обусловлены большим расстоянием между источником и 

приемником сигнала сети (обычно более 10 м), низким траффиком в сети и 

несогласованностью импеданса приемной антенны с входным контуром. Минимум потерь 

наблюдается в диапазоне 2,401–2,473 ГГц (рис. 1). 
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Рис. 1. Относительные потери во входном контуре 

 

Мощность на выходе выпрямителя определяется потерями в выпрямителе и 

расстоянием от базовой станции. Потери в данном случае обусловлены наличием 

порогового падения напряжения на СВЧ-диодах.  

Использование при организации подсистемы питания сенсоров БСС энергии 

беспроводного интерфейса позволяет существенно увеличить время жизни сети и 

повысить ее надежность за счет перераспределения энергии между сенсорами. Такой 

подход особо эффективен для БСС, регистрирующих событие, когда 99 % времени 

сенсоры находятся в режиме ожидания. За время ожидания накопительный элемент 

сенсора может быть полностью заряжен при наличии интенсивного информационного 

обмена между близлежащими элементами БСС. 

 

 

10. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗТАШУВАННЯ ДРОНІВ 
 

Є. А. Якорнов, О. Ф. Цуканов 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

На сьогодні безпілотні літальні апарати (БПЛА) знаходять все більш широке 

застосування в бездротових сенсорних мережах і, зокрема, при автоматизованому зборі 

даних і подальшою передачею їх через Інтернет з віддалених сенсорних вузлів, які 

накопичують інформацію за час автономної роботи, що дозволяє завчасно запобігти будь-

яким стихійним лихам або використовувати інформацію із сенсорів у 

сільськогосподарській галузі (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 



ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Вісімнадцята міжнародна науково-технічна конференція 

 

33 

 

 

 

Координати КК можуть бути визначені кількома способами: 

1) З використанням трьох рознесених наземних пунктів вимірювання координат 

(НПВК) і наземної системи управління (СУ) КК; 

2) З використанням чотирьох рознесених НПВК і наземної СУ КК; 

3) За допомогою одного наземного НПВК і датчиками GPS, які встановлені на борту 

кожного КК; 

4) За допомогою одного наземного НПВК і датчиків GPS встановлених на борту 

кількох КК, які є базовими, а на інших – датчиків вимірювання взаємних відстаней. 

 

 

11. УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ В 

СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ С МОБИЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

А. И. Лысенко, д-р техн. наук, проф., А. А. Штойко 

Учебно-научный институт телекоммуникационных систем 

Национального технического университета Украины 

“КПИ им. Игоря Сикорского”, Киев 
 

Усовершенствованные алгоритмы: 

1. Алгоритмы “рандеву” для беспроводных сенсорных сетей. 

2. Алгоритм автоматической конфигурации адресного пространства для 

беспроводной сенсорной сети на основе разделения координаторов. 

3. Алгоритм динамического выделения адресов для управления и контроля в 

беспроводных сенсорных сетях. 

В работе [2] рассматривается задача оптимизации сбора информации с узлов 

сенсорной сети. Сбор информации осуществляется мобильной базовой станцией (МБС). 

Подобный подход к сбору информации обещает заметно экономить на энергопотреблении 

при передаче данных. 

Было доказано, что наиболее эффективным путем движения МБС для сбора 

информации есть периметр зоны работы сети, но данный маршрут есть неэффективным 

для узлов сети. Кроме того, тратится энергия на поддержание информации (о топологии и 

адресном пространстве сети) в актуальном состоянии. 

Однако главной проблемой является задержка, которая возникает при получении 

информации из-за невысокой скорости передвижения мобильной станции, поэтому 

предлагается следующий подход. Особый класс устройств, называемый точками 

“рандеву”, должен принимать данные от источников отправителей, накапливать их и 

передавать их мобильной станции в момент её нахождения в действии точки “рандеву”. 

Данный подход совмещает преимущества сбора информации с помощью использования 

МБС и кеширования данных внутри сети. 

Для примера возьмём поле размером 500 м2, на котором расположены узлы 

беспроводной сенсорной сети. Сбор информации производится МБС со средней 

скоростью 0,5 м/с. При такой скорости для посещения 100 произвольных узлов на поле 

понадобится около двух часов, но если использовать точки “рандеву”, которые находятся 

в радиусе 100 м от центра поля, то для сбора информации потребуется около 20 минут. 

Одной из существующих проблем является длительность жизни беспроводных 

сенсорных сетей, соответственно целью – увеличение жизни сети за счёт алгоритмов 

маршрутизации. Для достижения поставленной цели определена следующая задача: 

необходимо разработать модель для исследования алгоритмов многопутевой 

маршрутизации с учетом устранения дисбаланса энергопотребления в транзитных узлах 

БСС. 
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Рис. 1. Общая схема работы алгоритма “рандеву” 

 

Рассмотрим сеть, состоящую из m узлов маршрутизации. В рамках базовой модели 

конфигурация сети описывается с помощью графа Gs = (Vs, Es), где 

Vs = {α1, α2, α3, …, αm} – множество узлов маршрутизации сети, Es = {β1, β2, β3, …, βn} – 

множество каналов связи (рис. 2). Для каждого канала связи (i, j) ∈ Es задана его 

пропускная способность ci,j Величина xi,j характеризует долю входного трафика, 

протекающего в канале (i, j) ∈ Es. 

 
Рис. 2. Пример графа для описания сети 

 

Таким образом, на сегодняшний день существует множество проблем в области 

создания беспроводных самоорганизующихся сетей с переменной топологией. Одной из 

главных является проблема маршрутизации. Каждый тип протоколов маршрутизации 

потенциально имеет свои преимущества и недостатки при различных условиях. 

 

 

12. РОЗПОДІЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 

СЕНСОРІВ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ 
 

О. І. Лисенко, д-р техн. наук, проф., О. О. Штойко 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

Постановка задачі. Формально задача пошуку координат об’єктів встановлюється 

наступним чином: припустимо, що в деякій області простору розміром 𝐴 ∗ 𝐵 випадковим 

чином однорідно розподілені об’єкти бездротової сенсорної мережі {𝑖}, де 𝑖 = [1, … , 𝑀]. 
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Ці об’єкти мають радіозасоби, завдяки яким кожен об’єкт може спілкуватися і 

визначати відстані 𝑑 до найближчих “сусідів” (об’єкти з якими є зв’язок), при цьому 

(виходячи зі способу визначення відстаней) відома точність проведених вимірювань. 

Кожний об’єкт 𝑖 збирає інформацію про відстані до всіх доступних "сусідів" 𝑗 і заносить її 

в таблицю 𝑇𝑖 = {𝑗, 𝑑𝑖𝑗}. З огляду на ці дані потрібно визначити координати об’єктів 𝑟𝑖. 

Іншими словами потрібно вирішити систему рівнянь такого вигляду: 

 

|𝑟𝑖⃗⃗⃗ −  𝑟�⃗⃗⃗�| = 𝑑𝑖𝑗,                                                                (1) 

 

де 𝑑𝑖𝑗 – виміряна відстань від 𝑖 до 𝑗; 𝑖, 𝑗 = [1, … , 𝑀], 𝑖 ≠ 𝑗. 

Для вирішення завдання визначення координат об’єктів у бездротової сенсорної 

мережі відповідно з постановкою задачі й обмеженнями потрібен алгоритм, що дозволяє 

на основі вихідних даних зробити перетворення (1): 

 

{𝑑𝑖𝑗}  → {𝑟𝑖}, 𝑖, 𝑗 ∈ [1, … 𝑁]                                                     (2) 

 

У даній роботі пропонується розподілений алгоритм визначення місця розташування 

об’єктів, який володіє наступними відмінними властивостями: 

1. Цей алгоритм визначення координат є повністю розподіленим: для його роботи не 

потрібно маршрутизація і підтримка зв’язку між об’єктами мережі, які не є 

безпосередніми сусідами. 

2. В якості вхідних даних використовуються тільки ті дані, які отримані в процесі 

роботи мережі від безпосередніх довколишніх сусідів. 

3. Алгоритм потенційно здатний відстежувати і реагувати на зміни в топології 

мережі. Проте даний момент залишений за рамками поточної дисертації в якості можливої 

теми для проведення подальших досліджень. 

4. Крім самих координат, кожен об’єкт мережі паралельно обчислює і підтримує в 

актуальному стані точність поточної оцінки координат. Таким чином сукупна оцінка 

координат об’єкту i складається з наступної інформації: 

 
{𝑟𝑖⃗⃗⃗ , 𝑝𝑖},                                                                     (3) 

 

де ri⃗⃗⃗ = |xi, yi| – координата об’єкта в деякій СК; pi = |cov ri⃗⃗⃗| – ковариційна матриця, 

що визначає точність ri⃗⃗⃗. 
Даний алгоритм не вимагає яких-небудь помітних специфічних модифікацій в 

структурі мережі і безпосередньо об’єктів мережі, тобто він потенційно може бути 

реалізований на базі стандарту ZigBee. 

 

 

13. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ОРІЄНТАЦІЇ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ НАНОСУПУТНИКІВ 
 

В. С. Явіся, О. В. Гетьман 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

Для порівняння активних систем були обрані наступні значення параметрів, що 

входять до формул (1-3):
 

02,0=мm  кг, 03,0=r м, 16,1=м рад/с (у середньому 

4000 обертів за хвилину), I = 0,43 А, p = 100, S = 0,005 м2, B  = 30 мкТл, F =100 мкН. 
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Часова залежність величини кута повороту для певної системи із урахуванням 

зазначених вище допущень представлена на рис. 1, відповідно до якого можна заключити, 

що всі три системи володіють приблизно однаковими можливостями на інтервалі часу до 

15 с, впродовж якого кутове положення НС змінюється майже на 0,7 рад або 4 градуси. 

Причому добір параметрів та аналіз проведений за умови, що системи мають близькі ваго-

габаритні характеристики та показники енергоспоживання. Повний оберт навколо певної 

вісі відбудеться менш ніж за дві хвилини. Зазвичай такої швидкодії системи орієнтації для 

телекомунікаційного НС цілком достатньо. Але кожна із систем має певні недоліки: 

системи на двигунах-маховиках потребують періодично здійснювати їх розвантаження; 

системи із моментним магнітопривідом не забезпечують одночасну тривісну орієнтацію, 

що пов’язано із структурою магнітного поля Землі; системи з ІД мають ресурс роботи, 

який обмежений запасами палива. 

З погляду на це обґрунтованим буде одночасне використання хоча б двох систем. 

Однак зазначимо, що лише компактні іонні прискорювачі дозволять НС змінювати 

орбітальну позицію або утримуватись на ній тривалий час. Також двигуни малої тяги 

можуть використатися для керованого сходу з орбіти ушкоджених НС. Це змусить їх 

згоряти в атмосфері Землі й частково вирішить проблему космічного сміття. Оскільки 

системи орієнтації на двигунах-маховиках та магнітних виконавчих органах не 

дозволяють здійснювати зміни орбіти НС, найбільш доцільним буде використання 

комбінованої системи, яка може бути реалізована в двох варіантах. В першому, вона 

складається з двигунів-маховиків та ІД, в другому – з магнітних котушок та ІД. Двигуни-

маховики або магнітні котушки дозволяють вирішувати завдання стабілізації й орієнтації. 

ІД в першому варіанті реалізації будуть задіяні, в основному, для періодичного 

розвантаження двигунів-маховиків, в другому – для допомоги системі з моментним 

магнітопривідом виконувати одночасну тривісну орієнтацію. Але в обох варіантах ІД 

забезпечать можливість зміни орбіти НС, що в цілому дозволить значно збільшити їхній 

термін служби, а також здійснювати плановий відхід з орбіти по закінченні експлуатації. 

 

 

14. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ НАНОСУПУТНИКА 
 

В. С. Явіся, О. В. Гетьман 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

Для управління необхідно знати три ортогональні складові вектора гаданого 

прискорення центру маси НС, тобто мати три датчики, встановлені у центрі маси НС, із 

трьома взаємно перпендикулярними осями чутливості. Ці осі чутливості повинні бути 

орієнтовані по тім осям координат, у яких заданий вектор положення центру маси НС 

щодо центру тяжіння R. Триедр осей чутливості акселерометрів являє собою осі 

вимірювальної системи, а осі, у яких заданий вектор R − інерційний координатний базис, 

тобто базис, щодо якого відлічується абсолютне прискорення. Осі інерції (або осі форми) 

НС не збігаються з інерційним базисом, а обертаються щодо нього залежно від напрямку 

вектора швидкості центру маси НС. Отже, для управління за допомогою виміру гаданих 

прискорень або інерційного управління необхідно або сполучати осі вимірювальної 

системи з інерційним координатним базисом незалежно від руху НС, або в кожний 

момент часу знати взаємне розташування осей вимірювальної системи й інерційного 

базису. В останньому випадку складові вектора гаданого прискорення з осей 

вимірювальної системи повинні бути перепроектовані на осі інерційного координатного 

базису [2]. 
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У безплатформних системах стабілізації (БСС) зв’язок між інерційним і 

вимірювальним базисами виражається в процесі обчислень через параметри, які не 

можуть безпосередньо служити параметрами управління. 

Специфіка БСС відносно математичного опису об’єкта стабілізації полягає в тому, 

що рівняння руху НС повинні бути записані через вимірювані датчиками параметри й 

через параметри зв’язку. Це спрощує замикання систем рівнянь стабілізації. І ще одна 

особливість БСС − необхідність розробки методів синтезу алгоритмів, що забезпечують 

обчислення параметрів зв’язку в реальному часі, а також аналізу системи помилок, що 

супроводжують ці обчислення. 

Первинна інформація про параметри кутового руху НС відповідно до законів 

механіки може бути отримана у вигляді прискорення крапки установки вимірювального 

приладу або інтегралів цього прискорення.  

Тому під час побудови системи стабілізації НС для одержання керуючої інформації 

доцільно використовувати системи з виміром лінійних прискорень і кутової швидкості. 

 

 

15. ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО 

УПРАВЛІННЯ ДРОНАМИ 
 

В. С. Явіся, О. В. Гетьман 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

Для підвищення пропускної здатності необхідно використовувати спектрально-

ефективні методи модуляції, що змушує забезпечити більш високе відношення 

сигнал/шум (ВСШ) на вході приймача. При цьому висуваються жорсткі вимоги як по 

мінімізації розмірів приймально-передавального і антенно-фідерного встаткування, так і 

по споживаній ними потужності. Для задоволення вимог по ваго-габаритним показникам і 

по пропускній здатності доцільним є вибір надвисоких частот (НВЧ), а саме, діапазону 

2,4 ГГц, у якому залежно від поточного значення ВСШ можна використовувати 

модуляцію від BPSK до QAM256, які забезпечують високу спектральну ефективність. 

Дрони як правило використовуються на відстанях до 10 км, тому обмежень, 

пов’язаних з “прямою видимістю” для них не існує, оскільки при висоті польоту 50 м і 

висоті наземного комплексу управління (НКУ) 1,5 м (за умови його знаходження в руках 

оператора), дальність прямої видимості, яка визначається формулою [2] 

 

𝐷км = 4,12(√ℎ1 + √ℎ2), 
 

де ℎ1, ℎ2 – висоти дрону й НКУ відповідно, складе більше 30 км. 

У діапазоні 2,4 ГГц загасання сигналу на відстані 10 км досягає 120 дб [1], тому 

необхідно передбачити заходи, що дозволяють забезпечити необхідний енергетичний 

рівень переданого сигналу на такий відстані. Аналіз ринку малогабаритних приймально-

передаючих пристроїв показує, що найпоширеніші приймачі із чутливістю порядку 90 дб, 

і передавачі з посиленням близько 30 дб, що дозволяє перекрити загасання в 120 дб.  

Однак, для забезпечення ймовірності помилки порядку 10 −6 при використанні 

QAM32 на вході приймача необхідне ВСШ на рівні 18 дб [2]. Враховуючи втрати у фідері 

приймача й передавача (усього близько 3 дб), стає зрозумілим, що енергетика переданого 

сигналу повинна бути збільшена, як мінімум, на 21 дб, а в реальних умовах поширення 

сигналу й впливу ненавмисних перешкод – на ще більшу величину. Розв’язати таке 

завдання можна шляхом використання спрямованих антен. 

Для параболічної антени коефіцієнт підсилення розраховується за формулою 
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𝐺 = 10lg (𝑘(𝜋𝐷
𝜆⁄ )2 cos 𝜑)                                               (1) 

 

де 𝐺 – коефіцієнт підсилення; 𝑘 – ефективність або коефіцієнт використання поверхні 

антени (для більшості антен рівний приблизно 0,55); 𝐷 – діаметр дзеркала; 𝜆 – довжина 

хвилі; 𝜑 – кут приходу хвилі. 

Відповідно до виразу (1) при діаметрі дзеркала 0,5 м, точно спрямованій антені на 

дрон (φ = 0), у діапазоні 2,4 ГГц коефіцієнт підсилення складе лише 19,4 дб. Подальше 

підвищення коефіцієнта підсилення може бути здійснене за рахунок збільшення діаметра 

дзеркала, що важко реалізувати для носимих НКУ. Зрозуміло, що рівень сигналу повинен 

бути підвищений «із запасом» приблизно на 5 дб. 

Завдання підвищення рівня сигналу може бути вирішене шляхом установки на борту 

дрона спрямованої антени.  

Управління напрямком максимального посилення бортової антени може 

здійснюватися декількома способами: установка антени на опорно-поворотному пристрої; 

використання багатоелементної антенної решітки з керованою діаграмою спрямованості; 

використання декількох антен, що перемикаються. 

 

 

16. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ 

ФІКСОВАНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА БАЗІ РОЗПОДІЛЕНИХ СУПУТНИКІВ 
 

О. І. Лисенко, д-р техн. наук, проф.; В. С. Явіся 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

При запропонованому підході до побудови космічного сегменту системи 

супутникового зв’язку (ССЗ), масове виробництво НС зменшує собівартість окремого 

підключення (каналу) у порівнянні з Iridium NEXT майже у п’ять разів [1]. 

В цілому вартість створення національної ССЗ може бути зменшена за рахунок 

удосконалення системи виведення на орбіту: використання власних багаторазових ракет-

носіїв або запровадження «повітряного старту». Перший шлях вимагає значних інвестицій 

і на сьогодні не може бути фінансований державою. В той же час, для розвитку ідеї 

повітряного старту, який дозволяє у рази зменшити витрати на запуск, в Україні є як 

відповідні конструкторські розробки, так і фундамент такої системи запуску космічних 

апаратів – літак Ан-225 «Мрія». На підтвердження такої ідеї можна навести успішно 

проведені компанією Virgin Orbit випробування повітряного старту на базі літака Boeing 

747−400 [3]. 

Передбачається, що завдання, які виконуються одним апаратом Iridium NEXT, можна 

реалізувати шляхом створення угрупування (кластеру), що має певну кількість НС. Для 

його створення буде необхідно 32 НС, кожен з яких буде формувати один промінь для 

обслуговування зони з діаметром 700 км. Для взаємодії з іншими кластерами на власній та 

суміжних орбітах достатньо 4 НС, для передавання сигналів в напрямку наземних 

станцій – 2 НС, ще 1 НС необхідний для забезпечення взаємодії та управління 

зазначеними НС, його доцільно дублювати. Тоді загальна кількість НС кластеру дорівнює 

40 [2]. 

Таким чином, для створення національної ССЗ є доцільним використання 

функціонально розподілених супутників у вигляді кластерів НС, які виводяться на орбіту 

за допомогою повітряного старту літаками Ан-225. Також при цьому спрощується 

процедура оновлення космічного сегменту та вирішується проблема космічного сміття. 
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17. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В МОБІЛЬНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ 
 

Я. Б. Бондарець, О. В. Фуртат 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

Найбільш енергозатратним компонентом зазвичай є радіо-модуль. Для скорочення 

енергетичного розсіювання при бездротовому зв’язку застостосовується оптимізація 

радіо-параметрів, таких як система кодування, напрям антени, передача електроенергії та 

спосіб модуляції. Наприклад, енергетичне виснаження викликається споживана 

потужність схеми і споживана потужність сигналу, що передається. Для коротких 

відстаней споживання схеми більше, ніж потужність передачі в той час як для довше 

розташовується потужність сигналу стає домінуючою. Існуюче дослідження намагається 

знайти хороший компроміс між розміром сукупності (кількість символів 

використовується), швидкість передачі інформації (кількість інформаційні біти на 

символ), час передачі, відстань між вузлами і шумом.   

Іншим підходом до зменшення енергоспоживання сенсорів є використання 

направлених антен. Направлені антени дозволяють сигналам бути відправленими та 

отриманими в одному напрямку за один раз, що покращує передавальний діапазон і 

пропускну здатність. Направлені антени можуть вимагати, щоб методи локалізації були 

орієнтовані, але мультизв’язки може виникати в безпосередній близькості, що призводить 

до простого повторного використання пропускної здатності. На відмінну від 

всенаправлених датчиків, які передають в небажаних напрямках, підслуховуюча межа 

направлених антен і для даного діапазону, вимагає меншого кількості живлення. Таким 

чином, вони можуть покращити пропускну здатність мережі та час життя. 

Іншим підходом для зменшення енергоспоживання це зменшення обсягу даних, який 

буде відправлений на прийом. Два способи можуть бути прийняті спільно: обмеження 

непотрібних данних та обмеження упізнаних даних, тому що передача даних і прийом є 

дорогими з точки зору споживання енергії.  

Коли датчики надмірно розміщенні для забезпечення хорошого покриття простору 

мережі, можливо деактивувати деякі вузли зберігаючи при цьому з’єднання та всі 

мережеві операції. Протоколи управління топологією використовують резервування для 

динамічної адаптації топології мережі на основі потреб програми, щоб мінімізувати 

кількість активних вузлів. 

 
 

18. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

УПРАВЛІННЯ 
 

В. О. Волкогон, канд. техн. наук, доц.; О. В. Іванків 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У сучасному світі, де більшість інформації зберігається у цифровому вигляді на 

комп’ютерних пристроях, існує проблема захисту даних. Кожного року хакери вигадують 

все нові і нові способи взлому різних систем та програмного забезпечення.  

Одним з нових та ефективних способів вирішення такого роду проблем є 

застосування технологій штучного інтелекту. Він досить ефективно на основі алгоритмів 

вишукує аномалії та знаходить відхилення від стандартної поведінки системи.  

Дана розробка вже досить активно та успішно використовуються в різних компаніях, 

що спеціалізуються на кібербезпеці. Це допомагає ефективно та швидко дбати про захист 

інформації, блокуючи різні атаки. 
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19. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ 

ТА ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ 
 

В. М. Трофимчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Штучний інтелект стає рушійною силою технологічного процесу в цифровому 

світі – керованому даними. 

Обробка зображень з метою їх розпізнавання є однією з центральних і практично 

важливих завдань при створенні систем штучного інтелекту. Проблема носить явно 

виражений комплексний ієрархічний характер і включає ряд основних етапів: сприйняття 

поля зору, попередня обробка, сегментація, нормалізація виділених об’єктів, 

розпізнавання. Такий важливий обов’язковий етап як розуміння (інтерпретація) зображень 

включається частково в етап сегментації і остаточно вирішується на етапі розпізнавання. 

Застосовуються різні методи сегментації, нормалізації і розпізнавання. Літературні 

джерела та багаторічний досвід роботи в області обробки зорових картин дозволяє 

запропонувати класифікацію методів обробки і розпізнавання зображень. 

Методи розпізнавання образів діляться на чотири основні категорії: 

методи, засновані на теорії рішень; 

методи, засновані на ортогональних перетвореннях; 

структурні методи; 

методи, засновані на теорії нейронних мереж. 

У розпізнаванні образів центральну роль грає принцип «навчання» на вибірці 

відомих образів. 

Перша категорія має справу з образами, описаними за допомогою кількісних 

дескрипторів, таких як довжина, площа, текстура. 

Ознакою зображення називається його найпростіша відмінна характеристика або 

властивість. Деякі ознаки є природними в тому розумінні, що вони встановлюються 

візуальним аналізом зображення, тоді як інші, так звані штучні ознаки, виходять в 

результаті його спеціальної обробки або вимірювань. До природних ознак належать 

яскравість і текстура різних областей зображення, форма контурів об’єктів. 

Штучний інтелект – засіб, що забезпечує більш інтуїтивний процес взаємодії 

людини з програмами і допомогу при прийнятті рішень в рамках певних завдань. 

Технологія розпізнавання зображень використовується для обробки, аналізу та розуміння 

зображень. Вона часто використовується для інтерпретації відео в реальному часі та має 

широкий спектр застосувань, і часто використовується поряд із технологією доповненої 

реальності, яка використовується для зміни живого відео та штучного інтелекту, який 

використовується для аналізу даних. 

 

 

20. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 
 

О. Ю. Матвієнко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Дані дедалі складніше піддаються формальній структуризації, отже, так звані 

“стандартні” бази даних та сховища інформації потребують значних змін у методах 

роботи з ними та вимагають не лише автоматизації процесів їх обробки та аналізу, але й 
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також інтелектуалізації інформаційних та організаційних процесів, побудови та 

впровадження сучасних інноваційних технологій для підтримки прийняття управлінських 

рішень. Метою роботи є дослідження наукових підходів до розвитку інтелектуальних 

технологій та систем штучного інтелекту для підтримки прийняття управлінських рішень. 

Відомо, що інтелектуальна діяльність людини пов’язана з пошуком рішень (дій, 

закономірностей) у нових, нестандартних ситуаціях. Тому завдання називається 

інтелектуальним, якщо точний метод її розв’язування не відомий. Під вирішенням 

завдання розуміється будь-яка діяльність (людини чи машини), пов’язана з виробленням 

планів і дій, необхідних для досягнення певної мети, з висновками щодо нових 

закономірностей. Формулюючи цілі і завдання, які ставляться перед теорією штучного 

інтелекту, можна виділити 3 основні. По-перше, фундаментальною стратегічною метою 

штучного інтелекту є наукове пояснення розумового процесу, оцінка можливості передачі 

розумових функцій технічним системам, машинам. По-друге, науковою метою є пізнання 

механізму виконання різних функцій мозку і переробки інформації та створення моделей 

цих функцій. По-третє, практичною, технічною метою є вирішення нагальних 

невідкладних завдань високого ступеня складності, з якими природний інтелект не може 

впоратися без допомоги технічних засобів. Сутністю цих завдань є автоматизація 

діяльності (в тому числі і розумової – інтелектуальної) людини, яка призведе до 

розширення можливостей і посилення здібностей людського мислення. Основні принципи 

побудови гібридних (інтегрованих) інтелектуальних систем управління, в тому числі 

систем реального часу: відкритості і динамічності, семіотичності, адаптивності моделі 

подання знань і пошуку рішення, розподіленої і паралельної обробки інформації, 

максимальної зручності для особи, що приймає рішення. для вирішення нагальних 

невідкладних завдань високого ступеня складності, з якими природний інтелект може не 

впоратися, виникає необхідність, з одного боку, вдосконалити і використовувати 

технології Вusiness Іntelligence – Enabled – Knowledge Management, а з іншого – розвивати 

і застосовувати інтелектуальні технології в поєднанні із системами штучного інтелекту, 

тобто інтегрованими інтелектуальними системами управління, з метою інтелектуалізації 

інформаційних та організаційних процесів для підтримки прийняття управлінських 

рішень. 

 

 

21. РЕФЛЕКТОРНА СИСТЕМА ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ДОВІЛЬНИХ 

ТЕКСТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ 
 

О. Ю. Матвієнко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Рівень кошторисного нормування і стан нормативно-інформаційної бази 

кошторисного ціноутворення сильно впливає на стан інвестиційно-будівельної сфери. 

Нормативна база впливає на дотримання вимог надійності й безпеки будівельних об’єктів 

та регламентацію проведення перевірок відповідності продукції цим вимогам. 

Прогнозування й регулювання процесів розвитку інвестиційно-будівельного комплексу 

потребують рішення безлічі взаємопов’язаних завдань, створення інформаційних систем 

державного й регіонального значення. У зв’язку з розвитком методів штучного інтелекту 

та вдосконалення програмних і технічних засобів обчислювальної техніки є можливість 

організації нового підходу до розробки таких інформаційних систем. Під інформаційними 

технологіями для прогнозування будівельних процесів слід розуміти систему методів і 

засобів збирання, накопичення, зберігання, пошуку, обробки, аналізу, видачі даних, 

інформації та знань на основі застосування апаратних і програмних засобів відповідно до 
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вимог, що висуваються користувачем. Основними принципами побудови інформаційної 

системи є: 

спільність інформаційних масивів, тому що функціонування системи має 

здійснюватися на базі єдиних даних законодавчої та нормативно-довідкової інформації; 

комплексність інформації, необхідна для прийняття раціональних управлінських 

рішень; 

адаптивність до реалізації нових форм і методів інформаційного забезпечення; 

ефективність, тобто отримання таких результатів, які можуть бути використані в 

управлінні будівельного господарства з позитивним результатом; 

типізація й стандартизація, що дозволяють використовувати стандартне програмне й 

загальносистемне математичне забезпечення. 

Для розв’язання задачі авторами розроблено експериментальну систему визначення 

ключових будівельних понять в природно мовному тексті. Вхідними даними є речення та 

список ключових понять. Речення відображають процеси з будівельної галузі. Ключове 

поняття – це те, про що йдеться в тексті. Для аналізу і розв’язання економічних задач, 

сучасні інформаційні технології пропонують широкий спектр засобів прийняття рішень із 

використанням даних, знань, об’єктивних чи суб’єктивних моделей, технологій обробки 

знань. Але на сьогодні немає такої технології, яка б ефективно розв’язувала задачі 

формування, ведення та актуалізації ресурсної нормативної бази в будівництві, що 

оперативно реагує на різноманітні ситуації в будівельній галузі. Тому приклад розробки 

такої системи, наведений в цій статті може стати основою для подальших досліджень в 

цьому напрямку. 
 
 

22. МЕТОД ДІАГНОСТИКИ РАКУ ЛЕГЕНІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
 

Я. І. Прокопенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Велика кількість людей гине через невчасну діагностику хвороб. Рак легенів є 

однією з найбільш поширених причин смерті пацієнтів, що мають проблеми з онкологією. 

Успіх у лікуванні цієї хвороби напряму залежить від вчасної діагностики. На сьогодні 

існує кілька систем автоматичного оброблення медичних зображень. Досить хороші 

результати показують тривимірні згорткові нейронні мережі, що можуть використовувати 

тривимірні дані на вході. Як згорткову нейронну мережу можна використовувати такі 

моделі, як C3D [1], або 3D DenseNet [2]. Але навіть такі модель не уникають проблем з 

нестачею даних для навчання у медичному домені. У даній роботі вирішено спробувати 

реалізувати рекурентну нейронну мережу, яка б розглядала КТ знімок у спосіб, подібний 

до того, як це робить людина. 

Для вирішення цього завдання між собою було поєднано двовимірну згорткову 
нейронну мережу та рекурентну нейронну мережу. Як двовимірну згорткову нейронну 

мережу використано DenseNet [3], тоді як рекурентна нейронна мережа реалізована у 

вигляді LSTM [3]. В існуючу модель DenseNet + LSTM після кожного Densenet блока 

додано блоки оберненої згортки. Додані блоки оберненої згортки під час навчання 

використовуються як механізм додавання інформації про ділянки злоякісного утворення і 

виконують сегментацію. Такий механізм надає нейронній мережі інформацію про місце 

виявлення проблемної ділянки та стимулює більше приділяти увагу саме потенційно 

небезпечним ділянкам. 

У роботі будуть представлені результати роботи створеної системи а також 

порівняння її точності з тривимірними згортковими нейронними мережами.  
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23. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ LSTM 
 

Я. І. Прокопенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Прогнозування часових рядів за допомогою нейронних мереж, є актуальною 

науковою проблемою, що має безліч застосувань у теорії управління, в економіці, 

медицині, фізиці та інших галузях. Більшість методів ґрунтувались на класичних 

статистичних методах. Проте дані з часом збільшувались у своїй складності, а моделі на 

основі класичних статистичних методів сильно спрощувались і не враховували багато 

важливої інформації. А нейронні мережі, що використовувались мали недоліки з 

визначення довгосторокових залежностей і мали проблеми зі зникаючим чи занадто 

великим градієнтом. 

У доповіді запропоновано використання нейронних мереж LSTM для кращого 

прогнозування з урахуванням довгострокових залежностей та для подолання проблеми 

зникаючого чи занадто великого градієнту в процесі навчання. 

У доповіді опрацьована інформація про рекурентні нейронні мережі, їх особливості 

та досліджено LSTM, як різновид рекурентних мереж, виконано аналіз архітектури LSTM, 

визначено особливості архітектури, засновані на елементах, що регулюють її стани, 

розглянуті модифікації [1] та методи навчання, визначені переваги та недоліки мереж 

LSTM, обрано найкращу архітектуру та методи навчання для задачі прогнозування 

часових рядів. 

У результаті буде створена система для прогнозування часових рядів за допомогою 

нейронної мережі LSTM і проаналізована її ефективність в порівнянні з іншими методами 

прогнозування. 

 

 

24. МЕТОД ДЕФОРМОВАНИХ ЗІРОК ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 
 

Я. І. Прокопенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

При роботі з аналітичною формою задання залежностей існує достатньо потужний 

математичний апарат знаходження глобальних оптимальних значень. У випадку коли 

залежність не задана аналітично, виникає необхідність виконувати апроксимацію функцій 

з використанням методів регресійного аналізу, нейромережного моделювання тощо [1, 2].  

Згідно з No-Free-Lunch теоремою, не існує єдиного алгоритму розв’язання всіх 

оптимізаційних задач, який показував би кращий результат ніж усі інші на усіх видах 

задач, саме тому існує необхідність розробки нових оптимізаційних методів [1].  

У доповіді описано метод деформованих зірок, що має такі кроки:  

1. Вибір рівномірно розподіленого набору точок.  

2. Формування другого набору точок за правилом здійснення переміщення вправо чи 

вліво на нормально розподілене значення.  

3. Формування третього набору шляхам випадкового схрещування розв’язків із двох 

попередніх груп. 

4. Вибір найкращих представників з усіх груп, перевірка критерію зупинки та 

повторення циклу чи вихід з нього.  
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Оцінку ефективності методу здійснено за допомогою порівняння з результатами 

інших еволюційних методів [2] за складністю реалізації й швидкістю збіжності.  

Результати, одержані усіма методами, були подібними з точністю до 

десятитисячних. Незважаючи на це, інші методи мають недоліки у порівняно з методом 

деформованих зірок, і будуть показані у доповіді. 

 

 

25. АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ 

ЗОБРАЖЕНЬ 
 

Я. І. Прокопенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Термін «обробка зображень» відноситься до широкого класу задач, вхідними даними 

для яких є зображення, а вихідними можуть бути як зображення, так і набори пов’язаних з 

ними характерних ознак. Існує безліч варіантів: класифікація, сегментація, анотування, 

виявлення об’єктів тощо. Класифікація зображень лежить в основі багатьох інших завдань 

обробки зображень. Задача класифікації полягає у групуванні зображень з однаковими 

ознаками. Одні з найпоширеніших способів розв’язування задач класифікації є глибинне 

навчання – створення нейронної мережі та її тренування на відповідних даних. 

Алгоритм логістичної регресії. У разі, коли простір ознак лінійний, а простір 

відповідей – нелінійний, тобто може бути набором класів, використовується логістична 

регресія. Тут ознаки можуть бути певним звичайним числом, а реакція може бути класом. 

Формат відповідей у випадку з бінарною логістичною регресією буде 1 або 0. Знайшовши 

вирішення логістичної регресії, будемо мати певну площину. Конкретні точки прикладів, 

на яких здійснювалось навчання, залежно від значення 1 або 0, мають знаходитись по 

різні боки від площини. Одним із методів навчання логістичної регресії є мінімізація 

емпіричного ризику. Тобто потрібно знайти такий набір коефіцієнтів, яким відповідає 

певна площина, що розділяє приклади, така, що імовірність неправильної̈ класифікації ̈

була мінімальна. Шукати коефіцієнти розв’язання даного рівняння можна, наприклад, 

методом градієнтного спуску, коли є певний простір коефіцієнтів і, рухаючись в напрямку 

зменшення помилки (а у випадку логістичної̈ регресії̈ – у напрямку максимізації ̈

правильної̈ класифікації̈), крок за кроком наближаємось до глобального мінімуму функції.̈ 

В результаті отримуємо певний̆ вектор коефіцієнтів, який при підстановці в рівняння 

логістичної̈ регресії̈, максимізує правильність класифікації ̈для випадкової̈ точки. 

Робота алгоритму поділяється на декілька етапів: завантаження даних, на яких 

тренується нейронна мережа, генерація початкових значень для матриці ваг та вектору 

зсувів, знаходження прогнозу та його порівняння з реальними даними, «підгонка» матриці 

ваг та вектору зсувів для зменшення функції, використовуючи градієнтний спуск. Таким 

чином, чим більше ітерацій виконання даного процесу, тим точніше буде функція [3]. 

Отже, під час пошуку та дослідженні активаційнії функції та функції суми похибок 

для вдалого розв’язку задачі класифікації зображень було з’ясовано, що для таких задач 

краще за все використовувати логарифмічні функції, так як вони даюсь можливість 

працювати з дуже малими числами. Також при дослідженні було з’ясовано, що на малій 

кількості ітерацій використовувати паралельну реалізацію недоцільно, так як на процес 

копіювання даних у створений потік витрачається набагато більше часу ніж на сам процес 

перемноження векторів. 
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26. НАБЛИЖЕННЯ ДО ГРОМАДЯН ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАТ-БОТІВ 
 

Г. І. Цейзер 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Зараз чат-боти є супутниками майже кожного інтернет-дослідження. Навряд чи 

будь-який приватний постачальник продуктів чи послуг утримується від того, щоб 

запропонувати відвідувачам своєї домашньої сторінки власного цифрового помічника. 

Адміністрації також тестують цей новий формат сервісу, але лише в окремих випадках. 

Значний внесок у полегшення навантаження на адміністрацію можуть зробити цифрові 

помічники (“чат-боти”), які відповідають на велику кількість типових запитів клієнтів за 

допомогою хорошої технічної “підготовки” у зв’язку зі штучним інтелектом. Доступні 

цілодобово та з будь-якого місця, чат-боти можуть обробляти будь-яку кількість запитів – 

навіть одночасно! – відповісти. Зони очікування чи черги дратують користувачів так само 

мало, як і гарячі лінії з обслуговуванням. Додаткова нестача персоналу, напр. Б. під час 

шкільних канікул або внаслідок епідемії грипу не викликають головного болю у 

відповідальних за адміністрацію. Чат-боти дуже універсальні. Потужний цифровий 

помічник може: відповідати на питання про графік роботи адміністрації або відповідні 

обов’язки; інформувати про конкретні вимоги адміністративної послуги; модерувати 

онлайн-угоду про зустріч віч-на-віч; поділитися статусом розгляду справи із заявником 

або отримувати дані, необхідні для звернення за адміністративною послугою, та 

передавати їх у відповідну процедуру спеціаліста без перерви в ЗМІ. Особливо вигідно те, 

що сучасний чат-бот правильно розпізнає “намір” майже в кожному запиті – незалежно 

від того, наскільки фрагментарним, граматичним чи орфографічно неправильним може 

бути обране формулювання. Це – і той факт, що користувач сприймає адресу як 

“особисту” – є основною перевагою цифрових помічників у порівнянні зі звичайними 

пропозиціями з поширеними запитаннями на муніципальній домашній сторінці. Нинішнє 

дослідження Університету Аахен показує, що бажання використовувати чат-ботів значно 

зросло, згідно з яким 47 відсотків опитаних вже активно користувалися чат-ботами, а 

15 відсотків заявили про готовність це робити. Цікаво й те, що більше половини 

(58 відсотків) опитаних використовують цифрових помічників насамперед у сферах 

обслуговування та консультацій – саме на цю область застосування також орієнтуються 

офіційні чат-боти. Чат-боти, як особливо корисне застосування штучного інтелекту в 

адміністративній практиці, пропонують широкий спектр можливих застосувань для 

покращення обслуговування клієнтів і водночас полегшення канцелярської роботи. Однак 

доступні на ринку рішення для чат-ботів значно відрізняються за продуктивністю, і не 

рекомендується переходити на платформу, яка вже була навчена з деякими зусиллями. 

Тому рішення щодо продукту має прийматися не тільки з огляду на поточні потреби, але, 

перш за все, з огляду на передбачуване, значно розширене використання чат-ботів у 

майбутньому. 

 

 

27. СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
 

М. С. Кирпенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Нейронні мережі – один із напрямків у розробці систем штучного інтелекту. 

Принцип роботи нейронної мережі аналогічний роботі нейронів мозку і полягає у 

виконанні складних завдань, що включають в себе багато параметрів. 



ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Вісімнадцята міжнародна науково-технічна конференція 

 

46 

 

 

Вчені займаються розробкою штучних нейронних мереж понад 70 років. Першу 

спробу формалізувати нейронну мережу відносять до 1943 року, коли два американські 

вчені (Уоррен Мак-Каллок і Уолтер Піттс) представили статтю про логічне обчислення 

людських ідей та нервової активності. 

Проте донедавна швидкість роботи нейромереж була занадто низькою, щоб вони 

могли набути широкого поширення, і тому такі системи в основному використовувалися в 

розробках, пов’язаних з комп’ютерним зором, а в інших областях застосовувалися інші 

алгоритми машинне навчання. 

Нещодавно вчені придумали, як прискорити і автоматизувати процес навчання – за 

допомогою генеративно-змагальних мереж (generative adversarial networks, скорочено 

GANs). Ця система являє собою дві програми, що опонують один одному. Одна мережа 

генерує зображення-аналог зразка, а друга порівнює результат роботи першої із зразком. 

Цей процес повторюється доти, доки остання нейронна мережа не зможе знайти 

відмінностей між робочим зразком і вихідним зображенням. 

Google оголосила про створення мультимодальної нейромережі під назвою MUM 

(Multitask Unified Model). Вона покликана поліпшити результати видачі органічного 

пошуку та інші товари підприємства. Штучний інтелект навчений працювати 75 мовами і 

може поєднувати інформацію з них усіх. Це спростить отримання потрібного результату 

для користувачів, повідомляється у блозі розробників. 

Всі завдання, які можуть вирішувати нейронні мережі, так чи інакше пов’язані із 

навчанням. Серед основних галузей застосування нейронних мереж – прогнозування, 

прийняття рішень, розпізнавання образів, оптимізація, аналіз даних. 

Трудомістка та тривала частина процесу розробки нейронної мережі – її навчання. 

Для того, щоб нейронна мережа могла коректно вирішувати поставлені завдання, потрібно 

прогнати її роботу на десятках мільйонів наборів вхідних даних. Саме з появою різних 

технологій прискореного навчання пов’язують поширення нейронних мереж сьогодні. 

 

 

28. ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У КОНТЕКСТІ БІОМЕТРИЧНИХ 

СИСТЕМ 
 

Є. К. Івановський 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Однією з найпоширеніших форм біометричної аутентифікації – це система 

аутентифікації відбитків пальців. Вона користується всебічною довірою та 

використовується на безлічі сучасних пристроїв: смартфонах, планшетах, та ін. 

Однак декілька років тому було проведено дослідження Нью-Йоркського 

університету Tandon School of Engineering, що показало, наскільки система біометрії може 

бути вразливою. 

Дослідники використовували нейронну мережу, що була навчена синтезу відбитків 

пальців людини. Також дослідницькою групою було розроблено підроблений екземпляр 

відбитку, що потенційно може обійти захист системи аутентифікації.  

“DeepMasterPrints” використовують AI для створення підробних відбитків пальців 

(на основі реальних, що зберігаються у реальній базі данних), і, таким чином, теоретично, 

використання такої технології може дозволити розблокувати значну кількість пристроїв. 

У керівництві команди стояли професор NYU Tandon Associate, а також доцент 

кафедри комп’ютерних наук та техніки Джуліан Тоголіус і докторант Філіп Бонтрагер. 

Бонтрагер був автором статті по результатам діяльності дослідницької групи, та 
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представив її на Міжнародній конференції з біометрії IEEE: Theory, Applications and 

Systems. Там його стаття отримала премію на звання найкращої. 

Основа роботи лежить у поперебніх дослідженнях Насіра Мемона. Він дослідив 

вразливість системи, на прикладі використання нею часткових відбитків пальців, замість 

повних. Часто пристрої дають можливість збереження декількох відбитків, і зпівпадання з 

хоча б частиною тільки одного з відбитків достатньо для розблокування пристрою. У 

цьому і є проблема, оскільки асткові відбитки пальців менш імовірно матимуть 

унікальність, ніж повні, що і продемонструвала робота Мемона. В ній він показав 

можливість створення багатьох “MasterPrints” (відбитків, що відкриватимуть будь-які 

біометричні системи), використовуючи саме сегменти відбитків. 

Базуючись на цих дослідженнях, Бонтрагер та його команда навчили алгоритм 

машинного навчання генерувати синтетичні відбитки пальців (MasterPrints). Окрім 

доведення вірності здогадок, висунутих Мемоном, дослідники також показали як подібні 

технології можуть бути використані зловмисниками. 

Як висновок, сам Бонтрагер сказав так: “Ці експерименти демонструють 

необхідність багатофакторної аутентифікації і повинні бути закликом пробудження для 

виробників пристроїв щодо можливості атаки штучного відбитку пальців”. 

Потенціал цього дослідження не вичерпується тільки сферою безпеки. Тогеліус 

зазначив, що їх підхід – “Прихована змінна еволюція”, що може бути використаний для 

створення для роботи з іншими завданнями у різних галузях. Як приклад, для створення 

рівнів у відео-іграх. 
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СЕКЦІЯ 5  

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 
 

Керівник секції: Г. А. Кучук, д-р техн. наук, проф., Національний технічний 

університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків 

Секретар секції: М. О. Лосєв, асист., Національний авіаційний університет, Київ 

 

 

1. ВАЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

СИСТЕМ 
 

М. С. Кирпенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У наш прогресуючий століття все частіше стикаємося з новими системами передачі 

інформації та їх пристроями вимірювання.  

Завдання, які вирішують вимірювальні системи зворотні задачі кожного 

вимірювального пристрою. 

Розвиток засобів обчислювальної техніки, а особливо комп’ютерів і контролерів, 

зумовив до створення нових типів інформаційно-вимірювальних комплексів і систем. 

Сучасна інформаційно-вимірювальна техніка розв’язує багато задач, пов’язаних із 

збиранням, перетворенням, передачею та зберіганням різноманітної інформації про стан 

фізичних об’єктів. 

Інформаційно-вимірювальний комплекс (ІВК) є складовою частиною інформаційно-

вимірювальної системи (ІВС) і виконує основну роботу зі збирання, оброблення, передачі 

та зберігання інформації про досліджуваний об’єкт. Сучасний етап розвитку ІВК 

характеризується переходом на створення складних комплексів, в яких відбувається 

децентралізоване оброблення інформації, а окремі частини ІВК часто віддалені одні від 

одних. 

В інформаційно-вимірювальних системах самим перевантаженим елементом 

виявляється людина – користувач даних. Він не в змозі відразу сприймати свідчення 

багатьох пристроїв. 

Для полегшення роботи використовують мнемонічні схеми. Це схематичні 

зображення об’єкта, на яких прилади замінені спеціальними оповіщувачами. Зазвичай 

вони демонструють вже не значення вимірюваних параметрів, а їх відхилення від норми. 

Якщо є дуже велика кількість точок контролю, то прилади замінюють світловими 

сигналізаторами з умовленого кодом. Інформаційно-вимірювальні системи розвиваються, 

як і інші ІС, по шляху їх автоматизації. Автоматизація процесів вимірювання полягає в 

більш ретельній внутрішній обробці отриманих даних. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ СТРУКТУР ІНФОРМАЦІЙНО-

ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 
 

А. Ю. Гусленко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Вимірювальна система – сукупність засобів вимірювань та допоміжних пристроїв, 

з’єднаних між собою каналами зв’язку, призначена для вироблення сигналів 

вимірювальної інформації у формі, зручній для автоматичної обробки, передачі та 
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використання у різних системах управління. ВС є одним з найбільш поширених 

різновидів інформаційно-вимірювальних систем. 

Під інформаційно-вимірювальну систему розуміється сукупність функціонально 

об’єднаних вимірювальних, обчислювальних та інших допоміжних технічних засобів для 

отримання вимірювальної інформації, її перетворення та обробки з метою подання у 

зручному споживачеві вигляді або автоматичного здійснення логічних функцій контролю, 

діагностики, ідентифікації. 

Основу будь-якої інформаційно-вимірювальної системи утворює вимірювально-

обчислювальний комплекс (ВОК). ВОК є автоматизованим засобом вимірювань, що має у 

своєму складі процесор з необхідними периферійними пристроями, вимірювальні та 

допоміжні пристрої, керовані від процесора, та програмне забезпечення комплексу 

Існуючі види ВОК прийнято класифікувати насамперед за призначенням. Відповідно 

до ГОСТ 26.203-81 вони поділяються на типові, проблемні та спеціалізовані. Типові ВОК 

призначаються для вирішення широкого кола типових завдань автоматизації вимірювань, 

випробувань або досліджень незалежно від конкретної галузі застосування. Проблемні 

ВОК, навпаки, служать для розв’язання широко поширеної, але специфічної для 

конкретної сфери застосування задачі автоматизації вимірювань, випробувань або 

досліджень. За допомогою спеціалізованих ВОК вирішуються унікальні завдання 

автоматизації вимірів, випробувань чи досліджень. 

До складу будь-якого ВОК входять технічні та програмні компоненти. Технічні 

компоненти поділяються на основні та допоміжні, а програмні компоненти, що 

утворюють разом математичне забезпечення ВОК, включають системне програмне 

забезпечення та загальне прикладне програмне забезпечення. До основних технічних 

компонентів належать вимірювальні компоненти, засоби обчислювальної техніки, заходи 

поточного часу та інтервалів часу, а також засоби введення-виведення цифрових та 

релейних сигналів. 

 

 

3. ВИВЧЕННЯ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ БОРТОВИХ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА РЕЄСТРУЮЧИХ 

СИСТЕМ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

О. Ю. Матвієнко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Раціональне використання ресурсів засобів вимірювань, реєстрації та індикації в 

складі бортових інформаційно-вимірювальних комплексів і реєструючих систем (БІВК та 

РС) для їх використання при проведенні випробувань зразків ОВТ різного 

функціонального призначення раніше розглядалися в ряді наукових матеріалів переважно 

лише стосовно повітряних суден, для вимірювання параметрів систем яких вони були 

розроблені. Провідними країнами світу розроблено багато сучасних універсальних 

інформаційно-вимірювальних систем, які активно впроваджуються для проведення 

вимірювань та обробки їх результатів на ОВТ різного функціонального призначення та 

потребують досконалого вивчення. Процес створення принципово нових систем 

вимірювання та обробки інформації при проведенні льотних випробувань (випробувань 

зразків ОВТ) не завжди доцільний, потребує багатьох людських та часових витрат. Тому, 

одним з важливих напрямків досліджень з удосконалення економічно-обґрунтованого 

використання технічних засобів інформаційного забезпечення випробувань є рішення 

задачі, наряду з вивченням можливості використання перспективних новітніх систем 
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бортових вимірювань, більш повного та якісного використання систем бортових 

вимірювань, які є в наявності в Збройних Силах та підприємствах промисловості України. 

Прикладом реалізації розподіленої схеми ІВК може служити встановлений фахівцями 

ДП “АНТОНОВ” на літак Ан-70 ІВК на базі найбільш гнучкої сучасної системи збору 

даних КАМ-500. Дана система має модульну структуру, яка дозволяє налаштовувати її на 

вирішення завдань зі збору, перетворення та реєстрації інформації різноманітних видів. 

ІВК на базі СБВ КАМ-500 спроможний вирішити питання реєстрації усіх видів 

інформації, що формується на борту літака, що випробується, за рахунок додавання або 

заміни окремих модулів зі складу системи. Прикладом реалізації ІВК по централізованій 

схемі може служити ІВК на базі універсальної вимірювальної системи збору та обробки 

даних CS 1016 FAMOS Online. Дана система призначена для реєстрації і попередньої 

обробки вимірюваємих параметрів під час випробувань автомобільної техніки та її 

компонентів. Розглянувши особливості вибору варіантів використання бортових ІВК для 

авіаційної та автомобільної (бронетанкової) техніки потрібно приділити увагу 

формуванню і вибору варіантів використання ІВК під час випробувань кораблів та 

катерів. У даному випадку найбільш оптимальним буде варіант використання ІВК під час 

формування якого застосована розподілена схема розміщення складових ІВК. Вибір на 

користь розподіленої схеми обумовлений тим, що вузли, системи та механізми, в які 

будуть інтегровані датчики, знаходяться в різних частинах судна на достатньо великої 

відстані один від іншого. Можна зробити висновок, що кмытливий і зважений підхід до 

вибору варіанту використання бортового ІВК, вибору необхідних складових, які будуть 

інтегровані в системи дослідного зразка ОВТ, дозволять отримати достовірну інформацію 

на підставі якої здійснити всебічну оцінку характеристик об’єкту випробувань. 

 

 

4. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 
 

Д. В. Шевченко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Відповідно до ГОСТ.8.437-81 інформаційно-вимірювальна.система (далі – ІВС) – це 

сукупність функціонально об’єднаних вимірювальних, обчислювальних і інших 

допоміжних технічних засобів для одержання вимірювальної інформації, її перетворення, 

обробки з метою подання споживачеві в необхідному виді або автоматичному здійсненні 

функції контролю, діагностики, ідентифікації. 

ІВС виконує такі функції: 

збирає інформацію на об’єкті; 

обробляє її; 

передає на відстань. 

Існує кілька різновидів ІВС. 

Вимірювальні системи. Їхня функція складається в одержанні кількісної інформації 

про значення фізичних величин шляхом прямих, сукупних, непрямих вимірів. 

Системи автоматичного контролю. Їхня функція складається у встановленні 

відповідності між станом об’єкта й заданою нормою й у виробітку судження про даний 

або (чи) про майбутній стан об’єкта. За допомогою таких систем виміряються фізичні 

величини, що характеризують стан об’єкта, і результати вимірів порівнюються зі 

значеннями, що прийняті за норму. 

Системи технічної діагностики. Їхня функція складається в контролі стану різних 

технічних пристроїв, у тому числі пристроїв автоматики, обчислювальної техніки, 
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радіотехніки, у виявленні їхніх відмов і визначенні несправних елементів. Для таких 

систем характерне застосування спеціальних методів пошуку несправностей. 

Системи впізнання образів. Їхня функція складається у визначенні відповідності між 

досліджуваним об’єктом і заданим образом. Образом можуть бути “людина”, “буква А”, 

“цифра 8”, “нормальний стан об’єкта контролю” і т.п. 

Особливе місце серед ІВС займають телевимірювальні системи, функції яких 

звичайно такі ж, як у вимірювальних систем і систем автоматичного контролю. Однак 

вони мають істотну особливість: у них інформація про значення вимірюваних величин 

передається на більші відстані – від сотень метрів до тисячі кілометрів. 

ІВС може існувати й використатися самостійно, але може й входити як складова 

частина в більше складну інформаційну систему, що виконує збір і обробку не тільки 

вимірювальної, але й іншої інформації, або в керуючу систему, що виконує не тільки збір і 

обробку інформації, але й активний вплив на об’єкти. 
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СЕКЦІЯ 6  

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ 
 

Керівник секції: Є. В. Гаврилко, д-р техн. наук., проф., Національний технічний 

університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”, Київ 

Секретар секції: Г. В. Сокол, канд. техн. наук, доц., Національний університет 

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтава 

 
 

1. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК НОВА РЕАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

М. О. Огороднійчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Глобалізаційні процеси у світовій економіці призводять до зростання взаємозв’язків 

і взаємозалежностей між різними економічними об’єктами, значного ускладнення 

структур підприємств і організацій та, як наслідок, загострюють проблеми управління 

ними. Сучасне успішне управління підприємством повинно враховувати швидкоплинність 

зовнішнього середовища і базуватися на вмінні керівництва обирати правильний вектор 

організаційного розвитку. 

Запропоновано безліч методів, моделей і методик, найбільш популярними з яких є 

реінжиніринг бізнес-процесів та організаційний розвиток. Обидві методики виходять з 

необхідності фундаментального перегляду існуючої практики організації і ведення бізнесу 

та проведення радикальних змін, які стосуються всієї організації. Відмінність же цих 

підходів полягає у тому, що у випадку реінжинірингу організація перепроектує процеси і 

системи, на підставі чого змінюється бізнес-практика, люди і культура організації; у 

випадку ж організаційного розвитку спочатку відбувається навчання та інформування 

людей, а потім вже змінюється ведення бізнесу. 

Організаційні зміни зумовлені реакцією підприємства на розвиток середовища, що 

його оточує (зв’язки, вимоги і можливості). Організації, з одного боку, вимушені постійно 

пристосовуватися до середовища, в якому існують, з іншого − самі генерують зміни у 

зовнішньому середовищі, розробляючи і випускаючи на ринок нові товари й технології, 

які починають домінувати і широко розповсюджуватися. Вони зачіпають такі аспекти 

діяльності підприємства як зміна структури; задач; технологій виробництва і управління; 

організаційної культури; персоналу; ефективності роботи організації; ділового іміджу 

підприємства. Планові організаційні зміни є такими, які намічаються і здійснюються 

людьми всередині організації (або спеціально запрошеними для цієї мети). По суті, вони є 

інноваціями, хоча термін цей вживається для позначення змін у технології (процесні 

інновації) і новій продукції (продуктові інновації).  
 

 

2. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ 

ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
 

О. Ю. Матвієнко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Функціонування сучасного підприємства пов’язано зі здійсненням проектної 

діяльності, оскільки будь-яка його дія, прийняття рішень чи результат діяльності являють 

собою або самостійний проект, або елемент більш складного проекту. Як наслідок 
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економічних перетворень, що зараз відбуваються в Україні, створюються нові моделі та 

механізми економічних відносин. Розглянемо найбільш важливу, з точки зору 

дослідження, класифікаційну ознаку – ступінь складності проекту (клас проекту). Проекти 

поділяються на: монопроекти, мультипроекти та мегапроекти. Монопроекти – це прості 

проекти певного виду. Мультипроекти – це складні проекти, які складаються із декількох 

монопроектів, і потребують одночасного управління з урахуванням організаційних, 

технічних, ресурсних обмежень. Мегапроекти – цільові програми розвитку регіонів, 

галузей, які включають моно- та мультипроекти. Вартість мегапроектів складає понад 

1 млрд дол., а тривалість – 5-7 років. Метою статі є дослідження шляхів підвищення 

ефективності управління проектами підприємства із урахуванням проектних обмежень. 

До проектного менеджменту висуваються такі вимоги: знання предмету проекту, 

економічність дії та особисті якості. Знання предмету об’єкта включає спеціальні знання 

та системність застосування знань. Висока конкуренція на ринку вимагає від компаній 

оперативності виконання проектів, мінімізації затрат та високого рівня якості. Розвиток 

інформаційних технологій управління проектами здійснювався у декілька етапів. Зі 

збільшенням потужності комп’ютерів збільшилась функціональність систем. Із введенням 

стандартів обміну даними між системами, розвитком Webтехнологій відкрилися нові 

перспективи для розвитку інформаційних систем управляння проектами. Наведемо 

декілька відомих інформаційних систем управління проектами. MS Project Пакет 

використовують близько трьох мільйонів людей, Primavera Project Planner для побудови 

інтегрованої системи управління проектами. Впроваджуючи інформаційні системи 

управління проектами підприємств, слід пам’ятати, що використання інформаційних 

систем потребує певних змін процесів управляння підприємством. Реалізація різних 

функцій інформаційної системи управління проектами може впливати на роботу різних 

підрозділів організації. 

 

 

3. ФАКТОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

М. О. Огороднійчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Вступ людства до епохи “постіндустріального розвитку”, або “стадії побудови 

інформаційного суспільства”, явища глобалізації, а також кризові явища у світовій 

економіці та економіці України висувають відповідні вимоги до формування планів 

розвитку підприємств та організацій. Організаційний розвиток на даному етапі має 

враховувати всі ці тенденції і давати можливість компенсувати їх негативні прояви та 

використовувати на благо підприємства надані ними можливості за рахунок оптимального 

використання внутрішніх можливостей підприємства. Тому актуальним є вивчення 

факторів організаційного розвитку підприємства. 

Життєвий цикл підприємства, кожна його стадія характеризується гнучкістю (вона 

вища для молодих підприємств) і керованістю (вона вища для зрілих підприємств). У 

теорії життєвих циклів ділових організацій, концепція І. Адізеса виділяє дві проблемні 

точки: 

хвороби росту − це проблеми, які зумовлені незрілістю підприємства і які важко 

уникнути; 

організаційні патології, які формуються на базі невизначених хвороб росту, їх 

усунути підприємство самостійно вже не може. 
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Знаючи про особливості розвитку підприємства, керівництво має можливість досить 

довго підтримувати його “у формі”, приділяючи достатню увагу вирішенню проблем 

даної стадії життєвого циклу. Одна з переваг теорії життєвих циклів полягає у тому, що 

вона дає можливість проаналізувати сценарії розвитку підприємства у динаміці й 

побачити можливі перспективи розвитку. 

Завдяки розвитку інформаційних технологій, підприємства стають більш гнучкими, 

здійснюється електронна торгівля, завдяки комп’ютерним мережам стало набагато 

простіше і швидше реагувати на потреби покупців. Настала епоха віртуальних компаній. 

Глобалізація, інформатизація суспільства призводить до зміни ринку, що, у в свою чергу, 

є поштовхом до появи принципово нових організаційних структур − мережевих, 

гроноподібних, віртуальних. Ринок робочої сили на сьогоднішній день зазнає безліч змін. 

Зростає середній вік робочої сили, приділяється велика увага кваліфікації працівника. 
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СЕКЦІЯ 7 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 
 

Керівник секції: Р. В. Хращевський, д-р техн. наук, проф., Національний авіаційний 

університет, Київ 

Секретар секції: С. В. Рагулін, канд. техн. наук, доц., Льотна академія Національного 

авіаційного університету, Кропивницький 

 

 

1. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
 

Н. А. Сало; А. Л. Бердник 

Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький 
 

Работа направлена на усовершенствование системы объективного контроля путем 

автоматического выявления ошибочных действий авиадиспетчера, которые могут 

привести к авиационным происшествиям. Представлен анализ авиакатастроф по вине 

авиадиспетчера, проанализированы ошибки, которые повлекли за собой данные события. 

В результате анализа, были выявлены ошибки, которые неоднократно повторялись и те, 

которые повлекли за собой наибольшее количество жертв. Анализ методов выявления 

ошибок показал, что “диагностический” метод, который применяется сейчас, заключается 

в вынесении диагноза по факту происшествия. Но на сегодняшний день этот метод 

полностью исчерпал себя и не даёт нужных результатов, так как авиационные 

происшествия, происходящие по одному и тому же повторяющемуся сценарию, ушли в 

прошлое. Сегодня каждое из них имеет свой уникальный сценарий. Одним из возможных 

вариантов решения задачи является разработка и внедрение нового метода 

предотвращения ошибок – “прогностического”. Основная суть метода заключается в 

прогнозировании развития ситуации и предоставлении рекомендаций, указаний и мер 

позволяющих минимизировать, или исключить влияние на деятельность авиации 

факторов, способствующих развитию авиационных происшествий. 
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СЕКЦІЯ 8 

ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ 

БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ І КІБЕРБЕЗПЕКИ 

СУЧАСНОГО ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
 

Керівник секції: В. В. Бараннік, д-р техн. наук, проф., Харківський національний 

університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків  

Секретар секції: С. В. Зибін, д-р техн. наук, доц., Національний авіаційний 

університет, Київ 

 

 

1. ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОГО 

ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ 
 

C. О. Ващенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

На сучасному етапі кіберпростір – це простір, створений комп’ютерними системами 

та мережами, в якому зберігаються електронні дані та відбуваються онлайн-обмін даними 

та комунікація. Для правильного функціонування сучасного інфокомунікаційного 

простору є інформаційна безпека, яка займається захистом інформаційної системи з точки 

зору доступності, конфіденційності, автентичності та цілісності. 

Основні проблеми кібербезпеки в Україні пов’язані з: 

1. Відсутністю кадрів у кожному органі, який відповідає за сферу кібербезпеки. Це 

питання слід вирішити шляхом побудови кіберрезерву фахівців; 

2. Відсутністю відповідного правового поля (напрацювання пропозицій до змін 

законодавства України за напрямом кібербезпеки, кібероборони, створення кібервійськ, 

щоб система могла функціонувати більш ефективно). 

 

 

2. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЗОКРЕМА БІОМЕТРИЧНИХ 
 

М. О. Огороднійчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Питання забезпечення конфіденційності персональних даних стали підніматися 

практично відразу після початку широкого застосування засобів обчислювальної техніки 

для обробки відомостей, що стосуються фізичних осіб. З розвитком інформаційних 

технологій надійний захист особистої інформації став необхідною умовою для успішної 

роботи як комерційних, так і державних структур. Висока соціальна значимість 

забезпечення інформаційної безпеки персональних даних була і залишається драйвером 

державних законодавчих ініціатив. При цьому законодавчі норми безперервно 

актуалізуються для відповідності ландшафту кіберзагроз, що змінюється. Ще одним 

трендом є поступове підвищення штрафних санкцій за порушення законодавчих вимог до 

обробки персональних даних. 

Для захисту персональних даних в сучасній ІТ-інфраструктурі можна керуватися 

наступними принципами на всіх етапах обробки інформації: безпека при зберіганні даних, 

безпека при передачі даних, безпека при обробці даних, конфіденційність за 

замовчуванням, вбудована конфіденційність. 

Для захисту персональних даних в хмарних інфраструктурах, крім зазначених вище 

принципів, можна також використовувати SOAR-рішення для автоматизації процесів 
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реагування на кіберінциденти, впроваджувати мережеву модель доступу з «нульовою 

довірою» (англ. Zero Trust model), а також використовувати криптосистеми з 

гомоморфним шифруванням. 
 
 

3. БЕЗПЕКА ДАНИХ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АУТЕНТИФІКАЦІЯ 

КОРИСТУВАЧА 
 

О. С. Тищенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

На сьогодні безпека будь-яких даних програми та застосунків – це обов’язок кожної 

IT-компанії. Найважливіша сфера обслуговування для зберігання секретних даних є 

фінансовою, але так як інформаційні технології стали основою майже всіх сфер життя, і 

вже самі дані користувачів почали перетворюватися на цінну валюту. Кількість вкрадених 

секретних даних з кожним роком зростають. Зловмисники взламують дані користувачів з 

найбільш популярних веб-сайтів, потім архіви даних продають за встановленою ціною.  

У більшості випадків для отримання доступу до певного сайту або програми потрібно 

пройти ідентифікацію користувача та аутентифікацію. 

Методи аутентифікації розподіляються на: ідентифікаційні (фізичний об’єкт стає 

носієм ключової інформації), логічні (паролі, ключові фрази), біометричні (включають в 

себе аналіз унікальних характеристиках людини – відбитки пальців, райдужної оболонки 

ока, обличчя, тощо). 

 
 

4. МОДЕЛІ ЗОВНІШНІХ ВТРУЧАНЬ В МЕРЕЖІ 
 

Я. І. Прокопенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Метою атаки комп’ютерних мереж типу “відмова в обслуговуванні” (DoS, Denial of 

Service) є приведення сервера-жертви в стан, коли він не може відповідати на запити 

клієнтів. Частково виною розповсюдженості DoS-атак є простота їх реалізації та висока 

ефективність. З метою підвищення рівня захисту мереж запропоновано аналіз типів атак.  

Атаки типу “SYN-flood”. Протокол.TCP використовує триетапне квитування для 

встановлення з’єднання.[1]. В основу даного типу атак закладена ідея перевищення 

обмеження на кількість з’єднань, що знаходяться в стані установки. Крім того, при такій 

атаці на кожен вхідний пакет система жертва висилає відповідь, що ще сильніше збільшує 

зловмисний трафік. 

Функції ICMP можуть використовуватися в непорядних цілях. Такі атаки, через 

необхідність великого обсягу трафіку, називають “грубими”. Класичним прикладом є 

Smurf – звуження смуги пропускання жертви. Сценарій такий: надсилається ехо-запит з 

адресою джерела, підміненим на адресу жертви. Отже, ехо-відповідь вже приходить до 

комп’ютера-жертви. 

В атаці Smurf – ехо-запити надсилаються з одного комп’ютера зловмисника і 

використовувалася лише одна мережа для “відображення” і “посилення” потоку пакетів. З 

урахуванням того, що атака ведеться з десятків, сотень або навіть тисяч комп’ютерів, то і 

для “відбиття” використовується відповідний порядок мереж. Проведення таких атак 

вимагає значних умінь і ресурсів. Для початку потрібно впровадити велику кількість 

“агентів”, які зазвичай поширюються разом з “троянами”. Потрібно тільки зібрати 

достатньо розвідувальної інформації про жертви і можливі посередників. Ці етапи досить 

тривалі. Лише після цього можна починати розподілену атаку.  
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5. КІБЕРБЕЗПЕКА СУЧАСНОГО ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. 

АТАКИ ПРОГРАМ-ВИМАГАЧІВ 
 

C. О. Ващенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Кібербезпека стає серйозною проблемою для окремих осіб, підприємств та урядів. У 

світі, де в Інтернеті є все, від звичайних фото в соцмережах до інформації про нашу 

кредитну картку, забезпечення безпеки наших даних є однією з найбільших проблем 

кібербезпеки. Проблеми кібербезпеки зустрічаються в різних формах, як програм-

вимагачів, фішингові атаки, атаки зловмисного програмного забезпечення, хмарні атаки 

тощо. 

Атаки програм-вимагачів стали популярними за останні кілька років і становлять 

одну з найпомітніших проблем кібербезпеки у 2021 році. Атаки програмного 

забезпечення-викупу включають злом даних користувача та запобігання доступу до них 

до тих пір, поки не буде сплачена сума викупу. Атаки програмного забезпечення-вимагача 

критично важливі для окремих користувачів, але особливо для компаній, які не можуть 

отримати доступ до даних для виконання своїх щоденних операцій. Однак у більшості 

атак зловмисники не розкривають дані навіть після здійснення платежу, а намагаються 

вимагати більше грошей. 

 

 

6. ЗАХИСТ ДАНИХ СУЧАСНОГО ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
 

О. С. Тищенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Захист даних – сукупність методів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і 

доступність інформації за умов впливу на неї загроз, реалізація яких може призвести до 

завдання шкоди користувачам даних. 

Найбільш розповсюдженим методом аутентифікації (захист даних) є використання 

логіну та паролю, і в той же час, найбільш ненадійним через звички людей формування 

паролю та логіну. Наприклад, опитування Google та Harris визначило, що більше 

половини опитуваних визнають, що використовують той самий пароль для кожного 

облікового запису. Також небезпечною є звичка використання занадто легких для підбору 

паролів. Згідно дослідження NordPass, понад 8 мільйонів облікових записів 

використовують такі шаблони паролів: “123456789”, “test” та “password”. Саме ця звичка 

користувачів дає можливість зловмисникам скористатися brute force – метод злому 

шляхом повного перебору паролів.  

Найбільш надійним вибором на даний момент є багатофакторна аутентифікація, 

тобто застосування більше одного доказу механізму аутентифікації.  

 

 

7. КІБЕРБЕЗПЕКА. IoT-АТАКИ ТА ХМАРНІ АТАКИ 
 

C. О. Ващенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

За даними IoT аналітиків у 2021 році було зареєстровано близько 11,6 мільярдів 

пристроїв IoT. Пристрої IoT – це обчислювальні, цифрові та механічні пристрої, які 

можуть автономно передавати дані по мережі. Прикладами пристроїв IoT є настільні 
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комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони, розумні пристрої безпеки тощо. Оскільки 

впровадження пристроїв IoT зростає, збільшуються й проблеми кібербезпеки. Атака на 

пристрої IoT може призвести до компрометації конфіденційних даних користувача. Захист 

пристроїв IoT є однією з найбільших проблем у сфері кібербезпеки, оскільки отримання 

доступу до цих пристроїв може відкрити двері для інших шкідливих атак. 

На сьогодні хмарні сервіси використовуються для особистих і професійних потреб. 

Крім того, злом хмарних платформ для крадіжки даних користувачів є однією з проблем 

кібербезпеки для бізнесу. Прикладом є злом iCloud, який викрив приватні фотографії 

знаменитостей. Якщо така атака буде здійснена на дані компанії, це може становити 

величезну загрозу для організації і, можливо, навіть призвести до її краху. 

 

 

8. ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ SD-WAN ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

М. О. Огороднійчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Програмно-визначена глобальна мережа (SD-WAN) – це технологія конфігурації та 

впровадження корпоративної глобальної мережі на основі програмно-визначеної мережі 

(SDN) – для ефективної маршрутизації трафіку до віддалених місць, таких як філії. 

Технологія SD-WAN дає значні переваги гнучкості, знімаючи тягар керування трафіком із 

фізичних пристроїв і передає його на програмне забезпечення. 

У 2019 році стало зрозуміло, що SD-WAN закріпив свою позицію як шлях вперед 

для корпоративного підключення до глобальної мережі. SD-WAN працює, 

відокремлюючи програми від базових мережевих служб за допомогою віртуального 

накладання на основі політики. Це накладення контролює характеристики продуктивності 

базових мереж у реальному часі та вибирає оптимальну мережу для кожної програми на 

основі політик конфігурації. 

Основною метою технології SD-WAN (SDWAN) є забезпечення бізнес-класу, 

безпечного та простого WAN-з’єднання з підтримкою хмари з якомога більшою кількістю 

відкритих і програмних технологій. 

Хоча застаріла WAN стала бізнес-рішенням, вона більше не є життєздатною через 

збільшення витрат, зниження продуктивності хмари та обмежену гнучкість. SD-WAN є 

набагато кращим варіантом. 

 

 

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ОБРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ ДЛЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

О. С. Тищенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Інтелектуальна обробка багатовимірних даних – це напівавтоматичне дослідження 

інформації, що міститься у великих обсягах даних, за допомогою різноманітних 

алгоритмів. Найчастіше це означає пошук нових, дійсних, імовірно корисних і зрозумілих 

зв’язків у великому наборі даних.  

Найпоширеніше обробка даних здійснюється шляхом застосування методів: 

математичної статистики, нейронних мереж, теорії нечітких множин, генетичних 

алгоритмів, тощо. 

Для аналізу даних, який орієнтований на бізнес слід оцінювати у кожному 

конкретному випадку, чи мають виявлені відносини потенційну цінність для організації. 
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Якщо так, потрібно пояснити взаємозв’язок, тобто розкрити, чому і як було визначено. 

Недостатньо просто прийняти результати; інтеграція в організацію, стоїть за фахівцями, 

які приймають та аналізують рішення (наприклад, можливо виявити зміни у поведінці 

клієнтів для покращення стратегії підприємства). 

 

 

10. КІБЕРБЕЗПЕКА. ВНУТРІШНІ АТАКИ 
 

C. О. Ващенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Хоча більшість проблем кібербезпеки є зовнішніми для організацій, можуть бути 

випадки внутрішнього вторгнення. Наприклад, співробітники зі зловмисним наміром 

можуть витікати або експортувати конфіденційні дані конкурентам або іншим особам. Це 

може призвести до величезних фінансових і репутаційних втрат для бізнесу. Ці проблеми, 

пов’язані з комп’ютерною безпекою, можна усунути шляхом моніторингу даних та 

вхідного та вихідного мережевого трафіку. Одним з варіантів є брандмауер - це 

спеціалізоване обладнання або програмне забезпечення, яке перевіряє мережевий трафік, 

що проходить через нього, і дозволяє або забороняє доступ за певними правилами. 

Встановлення пристроїв брандмауера для маршрутизації даних через централізований 

сервер або обмеження доступу до файлів на основі ролей може допомогти мінімізувати 

ризик таких внутрішніх атак. 

 

 

11. ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ 
 

А. Ю. Гусленко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Сьогодні для аналізу Великих Даних намагаються використати підходи та методи, 

розроблені ще при створенні технологій інформаційних сховищ, і хоча при цьому 

робляться виправлення з урахуванням кількісних показників, у них не враховуються 

принципи збору, обробки та аналізу даних. Разом про те деякі особливості традиційних 

операцій можуть суперечити специфіці обробки Великих Даних. 

В інформаційних сховищах неявно мається на увазі, що при попередній обробці 

даних може використовуватися раніше накопичений вміст сховища, що важко здійснити 

при роботі з Великими Даними. Проблема полягає насамперед у тому, що вони завжди 

розподілені, причому не так, як було б зручно для аналізу, а так, як було зручно їх 

збирати – наприклад, якщо йдеться про телекомунікаційні системи, то дані складаються 

на регіональних серверах.  

З точки зору аналізу зручніше розподіляти дані не за територіальною, а за 

тимчасовою ознакою і т. п. Однак, знову ж таки, інформація стане доступною для аналізу 

тільки після того, як буде перенесена на необхідні сервери. 

Багатовимірний аналіз 

Суть методу полягає у побудові багатовимірного куба та отриманні його різних 

зрізів. Результатом аналізу, як правило, є таблиця, в комірках якої містяться агреговані 

показники. Залежно від реалізації системи багатовимірного аналізу діляться на MOLAP, 

ROLAP і HOLAP. Серед них ROLAP-системи є найбільш прозорими та вивченими, 

оскільки ґрунтуються на широко розповсюджених реляційних СУБД, у той час як 

внутрішній пристрій MOLAP та HOLAP зазвичай більш закритий та відноситься до 

області “ноу-хау” конкретних комерційних продуктів. 
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Проблема в тому, що, по-перше, дуже важко заздалегідь визначити оптимальне 

розподілення даних по серверах, а по-друге, для частини аналітичних запитів може бути 

невідомо, які дані і з яких серверів знадобляться. 

Кластеризація 

Завдання кластеризації полягає у розбитті безлічі інформаційних сутностей на групи, 

причому члени однієї групи більш схожі один на одного, ніж члени з різних. Як критерій 

схожості використовується функція-відстань, на вхід якої надходять дві сутності, а на 

виході - ступінь їхньої схожості. 

Проблема кластеризації Великих Даних у тому, що існуючі алгоритми припускають 

можливість безпосереднього звернення до будь-якої інформаційної сутності у вихідних 

даних. У свою чергу, вихідні дані можуть бути розподілені на різні сервери, і при цьому 

не гарантується, що кожен кластер зберігається строго на одному сервері. 

Вирішення проблеми може бути наступним. На кожному сервері запускається свій 

алгоритм, який оперує лише даними цього сервера, але в виході дає параметри знайдених 

кластерів та його ваги, оцінювані з кількості елементів всередині кластера. Потім 

отримана інформація збирається на центральному сервері і проводиться 

метакластеризація – виділення груп близько розташованих кластерів з урахуванням їх ваг. 

Цей метод універсальний, добре розпаралелюється і може використовувати будь-які інші 

алгоритми кластеризації, однак вимагає проведення серйозних наукових досліджень, 

тестування на реальних даних і порівняння отриманих результатів з іншими 

«локальними» методами. 

 

 

12. ФІШИНГОВІ АТАКИ 
 

C. О. Ващенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Фішинг – це тип атаки соціальної інженерії, яка часто використовується для 

крадіжки даних користувачів, зокрема облікових даних для входу та номерів кредитних 

карток. Часто злочинці видають себе за надійне джерело в Інтернеті, щоб змусити жертву 

передати їм особисту інформацію (наприклад, ім’я користувача, логін, пароль, номер 

банківської картки та інше). На відміну від атак програм-вимагачів, хакер, отримавши 

доступ до конфіденційних даних користувача, не блокує їх. Натомість вони 

використовують це для власних переваг, таких як покупки в Інтернеті та незаконні 

грошові перекази. Фішингові атаки поширені серед хакерів, оскільки вони можуть 

використовувати дані користувача, поки користувач не дізнається про це. Фішингові атаки 

залишаються однією з головних проблем кібербезпеки в Україні, оскільки фахівці галузі 

погано розбираються в роботі з конфіденційними даними. 

 

 

13. ЗАГРОЗИ, АТАКИ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ 
 

Я. І. Прокопенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Головною проблемою, яка постає під час використання Wi-Fi мереж - забезпечення 

цілісності, конфіденційності і доступності даних в них. Метою роботи є аналіз типів атак 

та методів захисту бездротових мереж. 

Атаки в бездротових мережах поділяються на чотири основних категорії [1]: 

1. Пасивна атака (passive attack); 
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2. Активна атака (active attack); 

3. “Людина у-середині” (man-in-the middle attacks); 

4. “Стрибаюча” атака (jamming attacks). 

Пасивна атака полягає в скануванні портів відповідних мережних служб. Активні 

атаки містять у собі: несанкціонований доступ, обман, DoS і Flooding attacks, а також 

введення Malware і крадіжки пристроїв. 

“Людина у-середині” (man-in-the middle attack). При прослуховуванні, зловмисник 

просто прослуховує набір передач між різними хостами. 

“Стрибаюча” атака (jamming attack). Стиснення є спеціальним видом DoS в 

бездротових мережах. Стиснення відбувається, коли випадкові радіочастоти створюють 

перешкоди функціонування бездротової мережі. 

Методи захисту бездротових мереж для наведених вище атак: 

Використання протоколів безпеки бездротових мереж: 

протокол MIC (Message Integrity Check) дозволяє захистити WEP-пакети від їх зміни 

і підробки, у процесі передачі; 

протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) припускає використання унікальної 

ключовою послідовності для кожного пристрою і забезпечує динамічну зміну ключа 

кожні 10 000 пакетів.  

Адміністративні методи захисту бездротових мереж: 

зменшення зони радіопокриття, вона не має виходити за межі контрольованої 

території; 

зміна паролю адміністратора, встановленого за умовчанням; 

активізація фільтрації за MAC-адресами; 

заборона широкомовної розсилки ідентифікатора мережі (SSID); 

зміна ідентифікатора мережі (SSID), встановленого за умовчанням; 

активізація функції WEP та періодична зміна WEP-ключів. 

Наведені типи загроз, атак та методи захисту бездротових мереж. Наведені 

рекомендації по захисту периметра і оснащення різними засобами захисту, приділено 

увагу на всі вектори проникнення в організацію, включаючи і Wi-Fi [3]. Але якщо при 

цьому бездротова мережа побудована на базі обладнання Cisco, то є висока ймовірність 

впевненості у захисті, адже там вже вбудовано безліч захисних механізмів, які 

залишається тільки включити. 

 

 

14. МАШИННЕ НАВЧАННЯ ТА АТАКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ 
 

C. О. Ващенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Штучний інтелект (AI) – різні технологічні та наукові рішення та методи, які 

допомагають зробити програми на зразок інтелекту людини. 

Машинне навчання – зведені методи у галузі штучного інтелекту, набір алгоритмів, 

які застосовують, щоб створити машину, яка навчається на власному досвіді. Для 

навчання машина обробляє величезні масиви вхідних даних і знаходить у них 

закономірності. 

Хоча технології машинного навчання та штучного інтелекту виявилися дуже 

корисними для масового розвитку в різних секторах, вони також мають свої вразливі 

місця. Ці технології можуть бути використані незаконними особами для здійснення 

кібератак і створення загроз для бізнесу. Ці технології можна використовувати для 
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визначення цінних цілей серед великого набору даних. Машинне навчання та атаки AI є 

ще однією великою проблемою. Витончена атака може виявитися надто важкою для 

боротьби через відсутність досвіду з питань кібербезпеки. 

 

 

15. ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 

БЕЗПЕЦІ 
 

М. О. Огороднійчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У нещодавно випущеному звіті групи дослідників Ransomware Task Force зазначено, 

що боротьба з атаками вірусів-шифрувальників повинна здійснюватися шляхом 

вибудовування міжнародної всеосяжної стратегії захисту, належної підготовки до атак і 

коректному реагуванню на них, а також шляхом руйнування бізнес-моделі зловмисників і 

зниження їх нелегальної виручки. На останньому можна зупинитися більш докладно: в 

документі пропонується суттєво ускладнити зловмисникам вивід отриманого викупу, 

контролюючи операції в криптовалюті. Дійсно, на Даркнет-майданчиках для 

взаєморозрахунків між покупцями і продавцями нелегальних товарів і послуг широко 

використовується криптовалюта, і, як правило, саме в криптовалюті зловмисники 

вимагають викуп у зламаних компаній. Операції купівлі та продажу криптовалюти 

здійснюються або через кріптобіржкі, які піддаються державному регулюванню, або через 

крипто-банкомати, які також можна контролювати, або за допомогою OTC-трейдингу 

(Over the counter, буквально “минаючи прилавок”), коли продавець-власник криптовалюти 

і покупець домовляються про угоду безпосередньо. Закордонне державне регулювання у 

фінансовій сфері має на увазі такі норми, як KYC (Know your customer, знай свого 

покупця), AML (Anti-money laundering, антивідмивне законодавство), CFT (Combatting 

financial of terrorism, протидія фінансуванню тероризма). Зловмисники ж, знаючи про 

можливі державних бар’єри, вживають ряд контрзаходів: використовують сервіси 

кріптоміксерів, які дозволяють розбити одну криптовалютну транзакцію на безліч 

дрібних, здійснити кілька внутрішніх операцій обміну і таким чином приховати вихідне 

походження коштів; виконують операції обміну одних криптовалют на інші; намагаються 

використовувати криптовалюту для внутрішніх нелегальних взаєморозрахунків, 

мінімізуючи необхідність виведення в фіатні гроші.  

Ще один з векторів атак для отримання зловмисниками нелегальних доходів в 

криптовалюті – криптомайнінг або cryptojacking, тобто несанкціоноване використання 

заражених пристроїв для генерування криптовалюти шляхом виконання математичних 

операцій. У разі, якщо зловмисники отримали доступ до інфраструктури атакований 

компанії, але поки не вважають за доцільне проводити атаку з використанням вірусу-

шифрувальника, вони можуть таємно запустити вірус-криптомайнер, який буде 

генерувати криптовалюту на користь атакуючих. Аналогічним чином можна задіяти і 

атаковані IoT-пристрої, велика кількість заражених девайсів компенсує їх низькі 

обчислювальні потужності. Деякий час назад також була популярна атака виду JavaScript 

Mining, коли в браузері відвідувача веб-сайту запускався JavaScript-код, який генерував 

Monero – таким чином атакуючі частково монетизували свої успішні атаки на веб-сайти. 

Однак, останнім часом хакери все рідше вдаються до подібних методів - частково через 

зростання обчислювальної складності майнінгу деяких криптовалют, частково через те, 

що монетизувати атаку можна простіше і швидше, наприклад, через продаж вкрадених 

облікових даних або шляхом використання пристрою для DDoS-атаки. 
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СЕКЦІЯ 9 

СУЧАСНЕ КОМЕРЦІЙНЕ МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

Керівник секції: О. Г. Домотенко, Cisco, Київ 

Секретар секції: М. О. Лосєв, асистент, Національний авіаційнийуніверситет, Київ 

 

 

1. ВИДИ АКТИВНОГО ТА ПАСИВНОГО МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ 
 

А. Ю. Гусленко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Для розгортання телекомунікаційних, інтернет мереж, передачі на великі відстані, 

застосовується мережева апаратура. Основною класифікацією такого обладнання є сфера 

застосування: активне та пасивне. 

Особливості активного мережевого обладнання 

Активні мережеві пристрої виконують функції прийому та передачі, розподілу 

потоків сигналу. 

До активного мережного обладнання належать: 

мережеві комутатори – необхідні підключення різних робочих груп; 

роутери – фільтрують мережевий трафік за допомогою IP адрес; 

точки доступу Wi-Fi – забезпечують постійний бездротовий доступ до мережі; 

мережевий адаптер – з’єднує комп’ютер із локальною мережею; 

репітер повторює сигнал розширення мережевого діапазону; 

концентратор об’єднує мережеві пристрої окремі сегменти; 

міст – пристрій, що фільтрує трафік мережі; 

мережеві трансівери можуть змінювати інтерфейс передачі даних; 

міжмережевий екран забезпечує безпеку мережі. 

Під активним обладнанням також маються на увазі сервери, маршрутизатори, 

джерела безперебійного живлення. 

Комутатори забезпечують правильну передачу даних між вузлами зв’язку. 

Комутатор зчитує дані адреси відправників і одержувачів, забезпечує точну доставку 

даних. 

Комутатор може бути керованим та некерованим. Другий тип є простим пристроєм, 

в якому мінімізована можливість налаштування, оскільки режим задається виробником. 

Керований комутатор оснащений інтерфейсом зміни параметрів і управління потоками 

даних. 

Пасивне обладнання – види та особливості 

Пасивне мережне обладнання можна назвати аксесуарами для функціонування 

основної мережі, оскільки воно не потребує електроживлення. Використовуються такі 

аксесуари для підключення, розширення мережі. 

Основне пасивне обладнання: 

оптичні кабелі (кручена пара), які відрізняються пропускною здатністю, 

довжиною, наявністю захисту; 

кабель органайзери, які використовуються для захисту кабелів від механічних 

пошкоджень, деякі моделі захищають від електромагнітного випромінювання. 

такі пристрої виготовляються із металу або пластику; 

кабель-канали – за функціональністю схожі з органайзерами, але мають 

компактніший вигляд; 

розетки призначені для кріплення мережевих кабелів; 
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патч-корди – кабелі для з’єднання активного мережного обладнання між собою 

або підключення до мережі; 

патч-панелі потрібні для з’єднання дроту, які надходять від споживача, потім 

підключають їх з активним обладнанням; 

серверні шафи – металеві конструкції, в яких компактно розміщується 

мережеве обладнання. 

Правильний вибір активного та пасивного мережного обладнання дозволить 

налагодити надійну та ефективну роботу мережі. 
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СЕКЦІЯ 10 

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ 
 

Керівник секції: С. І. Приходько, д-р. техн. наук, проф., Український державний 

університет залізничного транспорту, Харків 

Секретар секції: М. А. Штомпель, д-р. техн. наук, доц., Український державний 

університет залізничного транспорту, Харків 

 

 

1. СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ 
 

В. М. Трофимчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Тенденція успішного та конкуренто-спроможного розвитку у галузі інформаційних 

мереж, являється розширенням новітніх послуг. Надання додаткових послуг, є досить 

трудомістким без впровадження сучасних технологічних рішень і сучасного обладнання. 

Все це в сукупності призводить до росту й ускладнення мережевої інфраструктури. 

Комплексні рішення щодо розширення мереж та номенклатури послуг, яка надається 

цими послугами – виникає крайня необхідність удосконалити витрати на управління та 

адміністрування мереж. Одним з ефективних шляхів, що дозволяють значно зменшити 

експлуатаційні витрати. Також забезпечити безвідмовність обладнання, є застосування 

автоматизованих мережних систем управління. 

Потрібно створити автоматизовану систему управління. У зв’язку із великим 

впровадження сучасних інформаційних технологій та швидкісним розширенням номенклатури 

послуг. Також необхідність в автоматизованому управлінні є не тільки в мережах, а й послугах 

інфокомунікацій, необхідність об’єднання систем управління мережами, послугами, діяльністю 

оператора телекомунікацій. 

Система управління, яка існує, не відповідає певним чином сучасним вимогам до системи 

управління, це являється одним із критеріїв, не отримання якісної інформації, яка потрібна для 

швидкісного прийняття обґрунтованих рішень щодо управління об’єктами, обміну 

інформацією між суб’єктами системи управління, а також надання змоги швидко управляти 

ситуаціями на мережах в автоматизованому режимі. 

 

 

2. ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

А. Ю. Гусленко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Області застосування телекомунікаційних технологій насправді різноманітні. Це 

весь зв’язок, який забезпечується в сучасному світі. Варто відзначити кілька основних 

груп. 

Телебачення необхідне для отримання інформації, а також для розваги. Зараз рівень 

розвитку дозволяє кожному бажаючому отримати величезну кількість каналів, де є все на 

будь-який смак. 

Також не можна не звернути увагу на радіомовлення, зараз воно є більш сучасною 

сферою, але це також передача звукового сигналу. Нарешті, варто розглянути інтернет, не 

лише локальні мережі, а й світову, що дозволяє з’єднувати будь-яких абонентів. 
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Насправді завдяки всьому цьому забезпечується повідомлення у політиці, військовій 

сфері, економіці та багато іншого. Неможливо прийняти жодне рішення, не обговоривши 

його, неможливо передати наказ, а також неможливо було б отримати важливу 

інформацію, якби не було телекомунікаційних технологій. 

Області застосування телекомунікаційних технологій можуть бути різноманітними, 

але в будь-якій ситуації це дуже важливе питання для будь-якої сучасної лsюдини, 

компанії, а також для сучасного уряду. 

 

 

3. МЕРЕЖІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 
 

В. М. Трофимчук 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

В умовах сьогодення оператори потребують гнучних і оперативних засобів, для щоб 

надавати клієнтам різноманітні послуги, такі як: передача ІР-трафіку, голосу, трафіку 

локальних мереж тощо. Ця потреба особливо зростає в умовах конкуренції, коли численні 

оператори активно впроваджують нові послуги. 

Традиційний підхід до надання інформаційних послуг не має достатніх можливостей 

для розгортання нових послуг, що вимагають управління послугами в масштабах усієї 

мережі і гарантованої якості послуг (QoS). 

У число найбільш складних практично невирішених питань, що виникають при 

використанні існуючих абонентських пристроїв, входять: 

управління трафіком; 

віддалене управління самими пристроями; 

моніторинг з боку оператора параметрів продуктивності; 

кількість інтерфейсів користувачів тощо. 

Якщо застовувати стандарте мережеве обладнання на майданчику споживача, то 

воно повертається для оператора, неможливістю у вирішенні питання, що надає 

гарантовану якість послуг, а це відповідно призводить до економічних втрат. 

З розгляду на це з’явилась нова модель для мережі нового покоління (Next 

Generation Networks, NGN). В запровадженні цих мереж брали участь мережеві оператори 

різних країн світу. Вона заснована на застосуванні спеціалізованого кінцевого 

обладнання, що розташовується на площах споживача і є власністю оператора (customer-

located equipment, CLE). Проблеми управління та моніторингу такого обладнання вже 

можуть бути вирішені централізованою автоматизованою системою управління.  

 

 

4. ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ СТАНДАРТУ 5G 
 

Є. К. Івановський 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

З самої появи мобільного зв’язку, він ніколи не зупинявся у розвитку. З 1971 року 

було створено чотири покоління мереж стільникового зв’язку (умовно поділених, 

насправді ж інкрементарних покращень стандарту було набагато більше ніж чотири). 

Найновішим стандартом на сьогодні є 5G. 

Починаючи з квітня 2019 (перший запуск 5G у світі відбувся у Кореї та США), 

провідні країни світу одна за одною почали масово поширювати цей новий стандарт на 

своїх територіях.  
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Технічні особливості імплементації нового стандарту включає роботу на високих 

(28-38 ГГц) або низьких (бл.600 МГц) та на неліцензованих частотах (3,5 ГГц). Для роботи 

5G використовуються вже діючі мережі 4G, зменшуються “стільники” (базові станції 

розміщуються набагато щільніше, ніж для 2G, 3G та 4G). Результат – збільшена ємність 

даних, вищі швидкості передачі та менше затримок (наявна швидкість досягає до 1 Гбіт/c 

із затримками до 20мс. У період 2025-2030 очікується збільшення швидкості до 20 Гбіт/с 

та зменшення затримок до 1 мс. 

Новий стандарт зв’язку дозволяє користуватись найвимогливішими веб-програмами, 

включаючи онлайн-ігри, перегляд FHD-відео без затримок. Щоправда, наразі 4G майже 

повністю покривають масову комерційну необхідність у швидкості зв’язку. Про те ж 

технічна можливість прокладає путь для майбутніх продуктів, які вже будуть більш 

вибагливими до зв’язку. Також, одним з головних драйверів 5G називають IoT. Оскільки, 

щоб підтримувати величезну кількість пристроїв, мережа 5И повинна бути дуже 

ефективною в своїх передачах з низькою 

пропускною спроможністю і мати широке покриття. 

Також масове розповсюдження 5G зв’язку докорінно змінить всю інфраструктуру 

інтернету, відправивши у минуле використання кабелів, як основного способу побудови 

всесвітньої мережі. 5G зробить Інтернет ще більш доступним та поширеним, заклавши 

можливості для появи абсолютно нових програм, сервісів та продуктів, що, можливо, 

кардинально змінять наше життя. 

 

 

5. ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 
 

Д. В. Шевченко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

До показників експлуатаційної надійності ТЛК-обладнання відносяться наступні:  

P(TN) – ймовірність безвідмовної роботи ТЛК-обладнання на проміжку часу TN. 

Визначається згідно з ДСТУ 2860-94 як ймовірність того, що в межах заданого наробітку 

TN відмови мережного обладнання не настануть. Цей показник щодо телекомунікаційного 

обладнання не нормується, але може обчислюватись (точніше, оцінюватись у 

статистичному сенсі) з метою отримання даних щодо надійності виробів окремих 

постачальників обладнання. На стадії експлуатації ТЛКобладнання цей показник майже 

не використовується. 

MTBF (Mean Time Between Failures) – середній час між відмовами. Більш точна 

назва: середній час наробітку між відмовами Т0сер. Характеризує рівень надійності 

обладнання як такого без урахування впливу на надійність цього обладнання процесів 

технічного обслуговування та ремонту. Визначається згідно з ДСТУ 2860-94. Цей 

показник широко використовується в експлуатаційній практиці, але щодо 

телекомунікаційного обладнання не нормується. Використовується для визначення 

коефіцієнту готовності, який дає більш інтегральну оцінку рівню надійності обладнання. 

MTTR (Mean Time To Repair) – середній час відновлення (ремонту) після відмови 

обладнання. Характеризує функціональність обладнання з точки зору забезпечення 

відновлення обладнання після відмов та рівень досконалості служб технічного 

обслуговування та ремонту (рівень організації робіт з технічного обслуговування та 

ремонту обладнання, кваліфікація персоналу, ступінь досконалості інструментальних 

засобів для ремонту тощо). Визначається згідно з ДСТУ 2860-94. Використовується для 

визначення коефіцієнту готовності. 
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MTTRmax – максимально припустиме значення MTTR. Цей показник, як правило, 

нормується.  

Кг – коефіцієнт готовності обладнання. Комплексний показник експлуатаційної 

надійності мережного обладнання, який 475 характеризує співвідношення між MTTR та 

MTBF згідно з формулою 
 

Кг = MTBF / (MTBF + MTTR). 
 

Визначається згідно з ДСТУ 2860-94. Цей показник називають комплексним, 

оскільки він характеризує як рівень надійності самого обладнання (з урахуванням усіх 

механізмів забезпечення надійності, які у ньому реалізовані, а також заходів з підтримки 

цієї надійності), так і рівень засобів і заходів, що відновлюють роботу цього обладнання 

після відмов. Дійсно, якщо MTTR → 0 (якщо маємо ідеальну службу відновлення 

обладнання), то Кг → 1. У той же час, якщо MTBF → ∞ (якщо маємо ідеальну надійність 

обладнання), то незалежно від рівню відновлюваності обладнання також Кг → 1. За малих 

значень MTBF та за великих значень MTTR коефіцієнт готовності обладнання Кг → 0. 

Кг min – мінімально припустиме значення коефіцієнту готовності. Цей показник, як 

правило, нормується. Для сучасного інфраструктурного обладнання глобальних пакетних 

мереж та систем мобільного зв’язку значення цього коефіцієнту досягає, як кажуть, 

«чотирьох дев’яток», тобто Кг → 0,9999. Деякі постачальники обладнання стверджують, 

що рівень надійності їхніх виробів забезпечує досягнення Кг → 0,99999.  

КП – коефіцієнт простою обладнання. Визначається за формулою: КП = 1 – Кг.  

 

 

6. РОЗВИТОК 5G ТЕХНОЛОГІЙ 
 

М. С. Кирпенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Оскільки світ спостерігає за швидким прогресом технологій, ринок 5G не є 

винятком. За останні роки поширений доступ до Інтернету 5G змінив спосіб спілкування 

людей. Крім того, у майбутньому 5G, ймовірно, надасть значні можливості для 

підприємств, які споживачі та галузі почали усвідомлювати. Надалі великі інвестиції в 5G 

полегшать підключення пристроїв і сприятимуть розвитку екосистеми Інтернету речей 

(IoT). 

Крім того, рушійними компонентами, які мають вирішальне значення для успіху 

технологій 5G, є апаратне забезпечення, програмне забезпечення та послуги в поєднанні з 

досягненнями в технології 5G. За можливістю підключення, численні функції 

бездротового підключення поділяються на eMBB, FWA, mMTC та uRLLC.  

eMBB зосереджені на передачі розширених можливостей широкосмугового доступу 

для високошвидкісних хмарного геймінгу, AR/VR, відео UHD та безперервних 

відеодзвінків. eMBB забезпечує виключно високу швидкість передачі даних для 

споживачів і галузей промисловості. 

Крім того, mMTC націлена на задоволення зростаючої потреби в розвиненій 

цифровій екосистемі. mMTC зосереджується на наданні додатків із високою щільністю 

підключення, таких як розумні будівлі та розумні міста. 

Очікується, що технологія 5G надає різноманітні життєво важливі переваги для 

багатьох секторів, таких як ІТ і телекомунікації, енергетика та комунальні послуги, 

виробництво, медіа та розваги, транспорт і логістика, аерокосмічна і оборонна сфера, 

охорона здоров’я, державна та громадська безпека та BFSI. ІТ і телекомунікації залучають 

значні інвестиції ключових гравців у новітні технології комунікації. Очікуються послуги 
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5G, щоб забезпечити повсюдний широкосмуговий доступ між будинками та офісами, 

заохочуючи віддалені консультації зі спеціалістами та скорочуючи ділові поїздки. 

 

 

7. ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 
 

Д. В. Шевченко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Системи надання телекомунікаційних послуг в залежності від можливостей сервіс-

провайдера, попиту покупців та умов конкуренції можуть враховувати або не враховувати 

тонку структуру потреб застосувань споживачів щодо параметрів якості послуг. З цієї 

точки зору доцільно розрізняти наступні три типи систем:  

1) Система обслуговування з максимальними зусиллями (сервіс типу “максимум 

можливого” або “best effort”);  

2) Система обслуговування з наданням переваги (пріоритетне обслуговування, 

“м’який” сервіс QоS);  

3) Система диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом 

(“жорсткий” або “істинний” сервіс QоS). 

Система обслуговування з максимальними зусиллями не передбачає будь-яку оцінку 

(а, тим більш, використання) механізмів регулювання якості обслуговування в процесі 

надання послуг. Зокрема, за цією системою обробка та просування протокольних блоків 

даних (PDU) каналами пакетної мережі здійснюється без надання будь-яких гарантій 

щодо часових, швидкісних або інших характеристик оброблюваного трафіку.  

Система обслуговування з наданням переваги надає переваги щодо якості 

обслуговування певним типам потоків даних. Під перевагами розуміється, наприклад, 

забезпечення більш швидкісної обробки пакетів або менших втрат даних, надання більшої 

частки пропускної спроможності каналу транспортування даних тощо. Проте за цією 

системою будь-які кількісні значення показників якості обслуговування не гарантуються. 

Більш того, ці показники в процесі надання послуг навіть не контролюються, а надання 

переваг фактично забезпечується шляхом пріоритезації одних типів потоків над іншими. 

Зокрема, якщо більш пріоритетний потік пакетів в певний проміжок часу генерується з 

низькою інтенсивністю, то в цей час менш пріоритетному потоку може бути надана 

більша частка ресурсів ТЛК-мережі. Як наслідок, менш пріоритетний потік отримає 

високоякісне обслуговування – з малими затримками і втратами пакетів.  

Система диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом (система 

ДОГС) забезпечує надання гарантій якості обслуговування на кількісному рівні з 

урахуванням тонкої структури вимог окремо кожного із покупців послуг до параметрів 

якості обслуговування. За цією системою кожний потік пакетів, що обслуговується на 

умовах “істинного” сервісу QоS, гарантовано отримує саме ті параметри якості послуг, які 

визначені для нього у числовому вигляді (за умов, зрозуміло, якщо покупці послуг не 

порушують узгоджені із сервіс-провайдером умови щодо характеристик цих потоків 

пакетів і не генерують їх більше, ніж те, що передбачено в сервісних угодах). 

Гарантується, наприклад, що певне застосування буде користуватися обумовленою 

часткою пропускної здатності наскрізного з’єднання за будь-яких обставин, навіть за 

умов, коли всі інші застосування миттєво почнуть генерувати потоки пакетів з 

максимальною інтенсивністю. 
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СЕКЦІЯ 11  

БЕЗПЕКА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ 
 

Керівник секції: М. М. Степанов, д-р техн. наук, проф., Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ 

Секретар секції: К. С. Яцко, асист., Національний авіаційний університет, Київ 

 

 

1. МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК: ВИСОКА БЕЗПЕКА І ПРОСТЕ 

АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

Г. І. Цейзер 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Світ роботи в компаніях і органах влади стає все більш мобільним. Однак смартфони 

або планшети можуть швидко стати ризиком для ІТ-безпеки та захисту даних. Віртуальне 

рішення пояснює, як відповідальні особи поєднують максимальну безпеку, просте 

адміністрування та зручність для користувачів. 

1. Краще рішення, ніж VPN. В принципі, ноутбуки, планшети та смартфони можна 

інтегрувати у внутрішню мережу через віртуальну приватну мережу (VPN). VPN 

встановлює безпечне з’єднання між користувачем і мережею через загальнодоступні 

мережі, трафік даних маршрутизується через зашифрований тунель. Налаштування та 

експлуатація інфраструктури VPN для мобільних пристроїв – це велика робота: ІТ-

спеціалістам потрібно встановити сертифікат, зазвичай вручну, на кожен смартфон або 

планшет. Весь мережевий трафік пристрою спрямовується на VPN і коштує акумулятор і 

ємність передачі даних. Контейнерне рішення з власним захищеним шлюзом зменшує 

зусилля адміністрування та навантаження на брандмауери, оскільки у внутрішню мережу 

надходить лише трафік бізнес-даних.Ключовий матеріал для аутентифікації автоматично 

створюється та встановлюється в програмі – це полегшує розгортання та використання 

контейнерного рішення. 

2. Шифрування має відбуватися на всіх рівнях і бути ефективно інтегрованим. 

Потрібний цілий комплекс заходів, щоб забезпечити справжню безпеку бізнес-даних на 

мобільному пристрої. Перш за все, основою є наскрізне шифрування передачі (даних в 

дорозі). Це гарантує, що повідомлення можуть прочитати лише фактичний відправник і 

одержувач. На наступному кроці важливо зашифрувати локально збережені дані (дані в 

стані спокою) відповідно до дуже високих стандартів. Доступ до нього має бути 

принаймні захищений за допомогою класичних засобів, таких як PIN-код і пароль, або ще 

краще за допомогою біометричних методів, таких як відбитки пальців або розпізнавання 

обличчя. Оскільки звичайні PIN-коди від чотирьох до восьми цифр можна 

використовувати з керованими зусиллями, федеральні органи повинні використовувати 

смарт-картку як додатковий фактор. Завдяки власному криптопроцесору та апаратному 

сховищу сертифікатів смарт-карта являє собою найсучасніший якор безпеки. Тут також 

додаткове контейнерне рішення з інтегрованим повним криптоядром може різко 

підвищити рівень безпеки. У той же час він швидко встановлюється і простий в 

управлінні. 

3. Принесіть свій власний пристрій вимагає нового погляду.Приватні смартфони та 

планшети, які також використовуються для роботи, потенційно становлять загрозу 

безпеці. Тим не менш, влада та компанії не можуть уникнути теми BYOD сьогодні, також 

тому, що це підвищує задоволеність співробітників. В принципі, мобільні кінцеві пристрої 
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можуть спричинити ризики безпеки, відповідності та захисту даних через незахищені 

точки доступу WLAN, неконтрольовані програми або слабкі паролі. Якщо, наприклад, 

співробітник використовує приватну програму для виконання офіційних завдань або якщо 

ці програми мають доступ до професійних контактних даних, може статися витік даних. 

Тому необхідне суворе розділення між приватним і професійним: ділові дані, електронні 

листи, контакти, нотатки або документи повинні зберігатися в зашифрованому вигляді в 

окремій області (контейнері) на мобільному пристрої. Це означає, що жодна стороння 

особа не має доступу до конфіденційної інформації. 

4. Центральна платформа управління спрощує адміністрування. Якщо співробітники 

працюють все більш мобільно, то зусилля ІТ-відділу значно збільшуються. Потужний 

портал керування додатками, який надає всі необхідні функції, значно зменшує витрати. 

Для цього не потрібна складна система керування мобільними пристроями – за 

допомогою порталу керування додатками всі параметри, що стосуються безпеки, можна 

ефективно керувати централізовано: це варіюється від адміністрування користувачів до 

правил і попередніх налаштувань для шифрування, а також надійності PIN-коду та пароля 

для блокування доступу. і видалення всіх офіційних даних віддалено. Критичні функції 

безпеки можна адаптувати дуже гнучко, детально та індивідуально. В принципі, 

централізована платформа управління забезпечує що вимоги безпеки дотримуються на 

всіх мобільних пристроях співробітників. Вони можуть миттєво працювати продуктивно, і 

їм не потрібно турбуватися про налаштування будь-якого пристрою чи програми.  

 

 

2. ЧОМУ НЕОБХІДНО СПРИЯТИ ЗАХОДАМ ЗАХИСТУ ВЛАСНИХ ДАНИХ? 
 

Г. І. Цейзер 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

За допомогою даних можна заробити величезні гроші – від цього особливо виграють 

соціальні мережі. Але нещодавно заплановане пом’якшення правил захисту даних дало 

зворотний результат: WhatsApp втратив багатьох користувачів у порівнянні з такими 

конкурентами, як Signal або Telegram, після того, як чат-сервіс оголосив, що буде все 

частіше обмінюватися даними з Facebook. Розкриття персональних даних є частиною 

повсякденного життя користувачів Інтернету. Загальні положення та умови і запити щодо 

файлів cookie здебільшого приймаються без повного читання їх вмісту та продумування 

наслідків. Такі звичайні процедури зрозумілі через час, необхідний для розгляду, але 

дизайн запитів підриває ефективність резервування згоди, передбаченого загальним 

регламентом про захист даних (GDPR), і, таким чином, зрештою, фундаментальне право 

на інформаційне забезпечення – рішучість. Цю проблему можна проілюструвати за 

допомогою служби чату WhatsApp. Скільки з мільйонів користувачів читають положення 

та умови WhatsApp? Однак варто ознайомитися з політикою конфіденційності. Там 

написано: WhatsApp має доступ до інформації про використовувану модель мобільного 

телефону, операційну систему, рівень заряду акумулятора, мобільну мережу, ваш власний 

номер телефону, контакти з мобільного телефону, зображення профілю, інформацію про 

місцезнаходження та багато іншого. Уся ця інформація тепер буде інтенсивніше 

обмінюватися з Facebook після оголошеної/недавньої зміни положень та умов, у тому 

числі в рекламних цілях. Через всесвітні протести та значний відтік користувачів 

WhatsApp відклав зміну на 15 травня 2021 року. Проте проблема залишається. Отже, що 

можуть зробити користувачі Інтернету в тих сферах, де захист даних (поки що) не 

застосовується? Багато пропозицій в Інтернеті нібито безкоштовні. Однак користувачі 

зазвичай платять за їх використання своїми даними. Ці дані використовуються для 
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цільової групи та індивідуальної адаптації реклами. У результаті користувачі в першу 

чергу бачать вміст, який відповідає їхнім інтересам, отриманий з даних. У результаті вони 

рідко стикаються з контентом, який суперечить їхнім позиціям у соціальних мережах. Це 

може призвести до формування часткової громадськості. Комфорт робить користувачів 

вразливими. Інтернет став універсальним інтерфейсом користувача в повсякденному 

житті. Персоналізація сервісів робить їх використання більш зручним. Виникає дилема: 

користувачі хочуть скористатися безкоштовними пропозиціями і зазвичай готові платити 

за них своїми даними. Проте в результаті користувачі все більше втрачають контроль над 

своїми даними і не усвідомлюють, що все частіше розкривають свою анонімність. 

1. Уважність до захисту даних: між користю та ризиком. Кожного разу, коли дані 

передаються, вигода для людини або суспільства компенсується ризиками порушення 

конфіденційності та неправомірного використання даних. Громадяни можуть розробити 

процедури захисту завдяки обізнаності з даними і таким чином вирішувати ці проблеми. 

Користувачі повинні знати, що Інтернет є відкритою мережею і розкриття даних коштує їх 

анонімності. 

2. Псевдоніми відокремлюють цифрові ролі та контексти. Псевдонім 

використовується замість справжнього імені, щоб приховати особу. Це ускладнює 

зв’язування даних, які генеруються під час використання послуг. За допомогою 

псевдонімів користувачі можуть свідомо відокремлювати кімнати даних одна від одної та 

використовувати свої дані для певної мети у сенсі інформаційного самовизначення. 

3. Шифрування з самого початку. Шифрування забезпечує конфіденційність даних 

та інформації. Щоб повністю використати потенціал захисту, шифрування має бути 

обов’язковою частиною Інтернет-сервісу. Як показує досвід, користувачі Інтернету самі 

недостатньо користуються послугами шифрування. 

Для того, щоб більше громадян могли цілеспрямовано використовувати ці стратегії 

поінформованості про дані, необхідна освіта про зв’язки між експлуатацією даних, 

інформація про стратегії захисту персональних даних та просування безпечних для 

захисту даних технологій. Держава має законодавчо гарантувати та активно сприяти 

можливості захисту особистих даних. 

 

 

3. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ПОБУДОВА ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 

Є. К. Івановський 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Складна телекомунікаційна мережа спец призначення має низку особливостей, що 

випливають із необхідності підтримки її задовільного рівня якості функціонування а 

також можливості задоволення зростаючих потреб інформаційного обміну абонентів. 

Окрім того, важлива значення також має розробка технічно модерної системи 

експлуатації, що забезпечуватиме координоване і цілісне функціонування в інтересах 

користувачів. 

Телекомунікаційна мережа, як складна організаційно-технічна система має певні 

властиві їй характерні ознаки:  

велика кількість технічних елементів, взаємодіючих між собою; 

наявність єдиної мети функціонування усіх елементів мережі та різних 

функціональний вплив кожного складового елемента; 

упорядкованість структури; 
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можливість поділу на окремі сукупності пов’язаних підсистем, що 

підпорядковуються одній загальній меті; 

залежність мережі від зовнішнього середовища, через вплив значного числа 

невипадкових та випадкових дестабілізуючих факторів, разом з внутрішнім станом 

апаратно-програмних засобів; 

Функціональною ціллю характеристик телекомунікаційної мережі є відображення 

певних властивостей, цільових вимог, задоволення граничним умовам. 

Основні функціональні характеристики визначають якість функціонування мережі. 

Маючи певний вплив на характеристики мережі, можливо досягти відповідності мережі 

до висунутих до неї вимог. Надійність – є однією з визначальних характеристик мережі, 

оскільки її стан впливає на всі інші основні характеристики. 

Саме тому виникає необхідність аналізу властивостей надійності, таких як: 

спосібність до відновлюваності, відмовостійкість, обґрунтування способів побудови та 

застосування системи технічної експлуатації.  

 

 

4. МОБІЛЬНА АУТЕНТИФІКАЦІЯ: НАСКІЛЬКИ БЕЗПЕЧНІ PUSH-TAN, 

EID, БІОМЕТРИЧНІ ДАНІ ТА VERIMI? 
 

Г. І. Цейзер 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Не має значення, наскільки складними були створені ім’я користувача та пароль для 

входу. Це є і залишається методом, якому понад 30 років і він дуже вразливий. Зараз існує 

безліч передових і безпечніших методів. Тим не менш, 87 відсотків німецьких 

користувачів Інтернету використовують ім’я користувача та пароль для входу. 

На сьогодні, щоб відрізнити користувачів один від одного та безпечно призначити їх 

під час доступу, служба повинна мати принаймні базову інформацію про ідентичність 

кожного користувача (наприклад, ім’я користувача) і має гарантувати, що дозволений 

лише законний доступ. Під час процесу аутентифікації під час реєстрації користувач 

підтверджує свою особу, представивши один або кілька факторів аутентифікації: 

Фактор знань: те, що знає лише користувач (наприклад, пароль або PIN-код). 

Фактор володіння: щось матеріальне, яким володіє лише користувач (захищений від 

несанкціонованого доступу фізичний предмет, наприклад, USB-накопичувач із 

приватними ключами, що зберігаються апаратно захищеним способом). 

Фактор приналежності : те, що невіддільне від користувача (наприклад, конкретна 

біометрична характеристика, така як відбиток пальця або геометрія райдужної оболонки). 

Мобільна автентифікація, яка відповідає поточному стану техніки, в ідеалі повинна 

відповідати таким вимогам: 

Адекватно захищений: рівень безпеки аутентифікації має бути налаштований 

відповідно до потреб безпеки захищеної служби. Аутентифікація «єдиний розмір для 

всіх» нереальна – з іншого боку, чітко градуйовані концепції мають сенс. 

Зручність використання мобільних пристроїв : Збільшення уваги до використання 

мобільних пристроїв в останні роки йшло рука об руку зі збільшенням очікувань щодо 

зручності використання. Для процесів аутентифікації також очікуються прості процеси 

без зайвих зусиль. 

Широке поширення: для того, щоб охопити більшість користувачів, процес 

аутентифікації повинен використовуватися на всіх домінуючих на ринку платформах 

мобільних пристроїв і не створювати жодних перешкод для входу, які користувачі 
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сприймають як занадто високі. Однак процедура також не повинна викликати 

необґрунтованих витрат або ризиків. 

Уніфікований: Вважається, що зручніше використовувати єдину операційну 

послідовність для аутентифікації, а в ідеалі також однакові фактори аутентифікації для 

різних служб. 

Одним з найпоширеніших методів сучасності є SMS TAN або mTAN. Номер 

транзакції (TAN) – це одноразовий пароль, який зазвичай складається з шести цифр. 

Таким чином, TAN має бути представлений як другий фактор на додаток до імені 

користувача та пароля, щоб завершити аутентифікацію або ініціювати транзакцію.  Однак 

припущення, що SMS TAN є безпечним методом, зараз не життєздатне. Це пов’язано з 

недоліками протоколів, які використовуються постачальниками мобільних телефонів для 

транспортування SMS, а також через  атаки соціальної інженерії, яку зловмисники 

використовують для отримання незаконного доступу до SIM-карт, щоб викачувати SMS-

повідомлення TAN. 

Push TAN зарекомендував себе як альтернатива незахищеному SMS TAN. Додаткова 

програма (додаток) зазвичай встановлюється і захищається паролем. TAN, згенеровані на 

стороні сервера, транспортуються до кінцевого користувача за допомогою цієї програми. 

Криптографічні протоколи зв’язку захищають цей транспорт. 

 Функція eID, смарт-картки та електронні ключі безпеки  

Для випадків використання з високими вимогами безпеки навіть push TAN зазвичай 

недостатньо безпечний. У цьому випадку бажана інтеграція незалежного зовнішнього 

обладнання. Зокрема, для цього підходить функція eID в ідентифікаційних картках та 

посвідках на проживання, смарт-картках та електронних ключах безпеки (зовнішні 

апаратні токени). У сучасних мобільних пристроях внутрішні компоненти апаратної 

безпеки інтегровані виробником. Таким чином, вибрані, особливо конфіденційні дані 

можуть зберігатися та оброблятися зі значно підвищеним рівнем безпеки. 
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