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ТЕХНІКА 

 

          УДК 004.052 к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. (КНУ) 

к.т.н. Лєнков Є.С. (ВІТІ)  

 

АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА СТАНОМ З ПОСТІЙНОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ КОНТРОЛЮ 

 
Одними з основних показників, які задаються при проектуванні та модернізації складних 

технічних об’єктів (в тому числі і радіоелектронних) є показники надійності та вартості 

експлуатації. Зазначені показники залежать як від властивостей безвідмовності та 

ремонтопридатності самого об’єкта, так і від параметрів системи ТОіР. 

У статті запропоновані оновлені алгоритми оптимізації параметрів процесу проведення 

технічного обслуговування за станом з постійною періодичністю контролю складного технічного 

об’єкта. Алгоритми розроблені для двох критеріїв: мінімізації питомої вартості експлуатації 

об’єкта, яка визначається на заданому періоді експлуатації, при забезпеченні заданої вимоги до 

рівня безвідмовності об’єкта; та максимізації коефіцієнта технічного використання при 

забезпеченні вимог до рівня безвідмовності об’єкта. Вимога щодо рівня безвідмовності об’єкта 

визначається заданим значенням середнього наробітку на відмову. Розроблені алгоритми 

засновані на застосуванні спрямованого перебору в просторі параметрів технічного 

обслуговування. 

Ключові слова: технічне обслуговування, технічне обслуговування за станом, 

імітаційне статистичне моделювання. 

 

Вступ. На сьогоднішній час значна увага приділяється питанням щодо збільшення 

заходів по підтримці безпеки в роботі різноманітних складних технічних об’єктів та систем, у 

тому числі спеціального призначення. Надійне функціонування електронних та 

радіоелектронних об’єктів та систем забезпечується якісною роботою системи технічного 

обслуговування і ремонту (ТОіР). Необхідність проведення технічного обслуговування 

полягає у своєчасній заміні (оновленні) елементів, які знаходяться у передвідмовному стані, 

що призводить до поліпшення показників безвідмовності об’єкту у цілому. Ремонт 

проводиться з метою відновлення справного або працездатного стану об'єкта, а також 

відновлення ресурсу всього об'єкта або його частини [1–7]. 

Показники надійності та вартості експлуатації об’єктів залежать від властивостей 

безвідмовності та ремонтопридатності самого об’єкта, а також від параметрів системи ТОіР. 

Таким чином існує загальна проблема оптимізації характеристик об’єкту та параметрів 

системи ТОіР. Визначати показники надійності складних технічних об’єктів та їх 

взаємозв’язок з параметрами системи ТОіР на основі статистичних даних виявляється доволі 

складно. Значно простіше та ефективніше, для встановлення зв'язків між даними параметрами 

і прогнозованими показниками надійності і вартості експлуатації самого об'єкта, проводити 

імітаційне статистичне моделювання. У свою чергу, одним з етапів проведення моделювання 

є поліпшення параметрів процесу технічного обслуговування для різних стратегій, які були 

визначені на попередніх етапах.  

Постановка завдання. В статті вирішується задача розробки алгоритму оптимізації 

параметрів процесу технічного обслуговування за станом з постійною періодичністю 

контролю 

Результати дослідження. Постановку задачі оптимізації параметрів ТОС можна звести 

до розв’язання задач: оптимізації за критерієм emin c  (1) та оптимізації за критерієм  твmax K  

(2): 
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необх
0ктото0 ),,( TTUET 

; min),,( ктотое  TUEc ,                               (1) 

необх
0ктото0 ),,( TTUET 

; max),,( ктототв  TUEK ,                           (2) 

де: 
необх

0T  – задана вимога до рівня безвідмовності об’єкта; 

тоE , 


тоU  і 

кT  – шукані 

оптимальні значення параметрів ТОС з постійною періодичністю контролю; тоE  – множина 

елементів, які обслуговуються; тоU  – вектор рівнів, що визначають необхідність проведення 

ТО елементів; кT  – періодичність контролю. 

Задачу (1) передбачається розв’язувати як послідовність часткових задач, у яких 

множина тоE  зафіксована. На кожному кроці формується допоміжна множина 

тоE  шляхом 

додавання в неї по одному елементу, взятому з тоE , та розв’язується часткова задача 

визначення оптимальних параметрів, що задовольняють умові: 

кто ,
ктотоe min),,(

TU
TUEc 

.                                                 (3) 

Розв’язок   ктотото ,,P TUE , що задовольняє умові (3), є умовно оптимальним 

розв’язком, отриманим за умови, що множина обслуговуваних елементів має склад 

тоE , 

}...,,,{ то2то1тото
  ii uuuU  – вектор, в якому 


1то2то1то ...,,, -iuuu  – це оптимальні значення 

рівнів ТО, знайдені в попередніх кроках процесу послідовної оптимізації, а 


iuто  – умовно 

оптимальне значення, отримане в останньому (i-му) кроці в результаті розв’язання часткової 

задачі (3); 
кT  – періодичність контролю, яка задовольнить умові (3). 

Пошук умовно оптимальних значень 
кто ,Tu i , здійснюється в двовимірному просторі 

),0[]1,0[  , що істотно спрощує вихідну задачу в її загальній постановці (4.1). Оскільки вид 

цільової функції ec  в (3) невідомий, будемо застосовувати метод прямого перебору [8, 9]. 

У багатьох випадках часткової задачі (4.6) може не мати розв’язку внаслідок того, що у 

цільової функції ec  може бути відсутнім екстремум за параметром 


к
T . Крім того, у зв’язку з 

тим, що цільова функція ec  утворюється як результат імітаційного статистичного 

моделювання, її значення схильні випадковим флуктуаціям, внаслідок чого розв’язок задачі 

(3) часто виявляється нестійким. Структурна схему алгоритму розв’язання задачі (1), наведену 

на рис. 1. 

Оператор 1 створює порожні множини 


iEто  і 


iU то , та ініціює змінну i, яка 

використовується для підрахунку числа виконаних кроків пошуку рішення (одночасно змінна 

i є номером елемента ie , який доданий до множини 


iEто  останнім). Множина 


iEто  

використовується як поточна множина елементів, що обслуговуються (в неї на кожному кроці 

буде додаватися один елемент, узятий з множини тоE ). Множина 


iU то  використовується для 

запам’ятовування знайдених оптимальних значень рівнів ТО 


iuто  елементів, включених до 

множини 


iEто . 

Оператор 2 формує номер i чергового (поточного) кроку процесу пошуку. 

Оператор 3 вибирає з множини тоE  i-й елемент 
i

e  і додає його до множини 


iEто . Вибір 
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елементів ie  з  множини тоE  здійснюється в порядку зростання їх середнього наробітку до 

відмови. 

 

Вихід

3

1

2

11

8

9

Вхід

Вибрати 

4

;:то 


iE

тоEei 

}{: тото iii eEE 


Побудувати графіки функцій

                 і)( кто Tu i



Визначити :0


T

 


ктото00 ,,: TUETT
ii

так

ні
необх

00 TT 


;0:i

5
Визначити :к


T

)(min)(: кекек
к

TcTcT
T




;: тото


 iEE

;:то 


iU

;1:  ii

)( ке Tc


6 Визначити :то



iu

)( ктото


 Tuu ii

7
Зберегти          в БД:



iuто

)(: тото
т

о
то


 Uuuu iii

;: тото


 iUU

тоEi 

ні

так

Розв’язок 

відсутній

10

;: кк


 TT

 
Рис. 1. Алгоритм пошуку оптимальних параметрів стратегії ТОС з постійною періодичністю 

контролю 
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Вихідною інформацією для алгоритму є задані користувачем множина елементів тоE , 

які підлягають чи можуть бути обслуговувані, та потрібне значення середнього наробітку на 

відмову об’єкта 
необх
0

T . 

Оператор 4 будує графіки функцій )( кто Tu i


 і )( кэ Tc  залежно від періодичності ТО кT , 

де )( кто Tu i


 – це оптимальне значення рівня ТО для i-го елемента, знайдене з умови: 



 

ii Uu
iii TUEcTu

тото

min),,(:)( ктотоeкто ,                                   (4) 

},...,,{ то1то1тото iii uuuU 


  – вектор, у якому 





1то1то ...,, iuu  – оптимальні значення рівнів ТО 

елементів 11 ...,, iee , знайдені в попередніх кроках; iuто  – варійований рівень ТО для елемента 

i
e , оптимальне значення якого має бути знайдено у відповідності з умовою (4). 

Величина )( кe Tc  – питома вартість експлуатації, що одержана при оптимальному 

значенні рівня ТО )( кто Tu i


: 

),,()( ктотоeкe TUEcTc ii
  .                                          (5) 

Вектор 

тоU  у виразі (4) відрізняється від 


iU то  тільки тим, що в 


тоU  в якості i-ої 

компоненти підставлено знайдене умовно оптимальне значення )( кто Tu i


. 

Оператор 5 визначає оптимальне в поточному кроці значення періодичності контролю 


кT , що задовольняє умові: 

)(min)( кeкe
к

TcTc
T

  .                                             (6) 

Оператор 6 визначає оптимальне значення рівня ТО 

iuто : 

)( ктото
  Tuu ii .                                                (7) 

Оператор 7 зберігає обраховане значення 

iuто  в БД, як оптимальне значення для даного 

кроку. 

Оператор 8 визначає досягнуте в поточному кроці пошуку значення середнього 

наробітку на відмову об’єкта 


0T : )P( )(тос00
  iTT . 

Оператор 9 перевіряє виконання умови 
необх
00 TT 

. Якщо ця умова виконується, то 

отримане умовно оптимальне рішення 


)(тосP i  приймається в якості остаточного розв’язання 

задачі (оператор 11): 
  )(тостос P:P i . Процес пошуку розв’язку в цьому випадку завершується. 

В іншому випадку, якщо 
необх
00 TT 

, виконується оператор 10, який перевіряє, чи всі 

елементи з тоE  були використані при пошуку розв’язку. Якщо усі елементи були розглянуті, 

то відбувається перехід до оператору 2 і пошук продовжується. 

Якщо на деякому кроці всі елементи, які обираються з тоE , будуть вичерпані ( тоEi  ), 

це означатиме, що вихідна задача (1) не має розв’язку, тобто задана вимога 
необх
0

T  не може 

бути забезпечена тільки за рахунок вибору оптимальних параметрів ТОС.  
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Для вирішення задачі (1), необхідно: підвищувати рівень безвідмовності об’єкта; 

розширювати множину елементів тоE ; або знижувати необхідний рівень безвідмовності 

об’єкта 
необх
0

T . 

Алгоритм розв’язання задачі (2) аналогічний розглянутому, з тією лише відмінністю, що 

в якості цільової функції використовується не питома вартість експлуатації ec , а коефіцієнт 

технічного використання твK . 

Висновки. У статті розв’язується задача щодо розробки алгоритмів оптимізації 

параметрів процесу ТО об’єкта РЕТ для стратегії технічного обслуговування за станом з 

постійною періодичністю контролю. Алгоритми розроблені для двох критеріїв: мінімізації 

питомої вартості експлуатації об’єкта, яка визначається на заданому періоді експлуатації, при 

забезпеченні заданої вимоги до рівня безвідмовності об’єкта; та максимізації коефіцієнта 

технічного використання при забезпеченні вимог до рівня безвідмовності об’єкта. Вимога 

щодо рівня безвідмовності об’єкта визначається заданим значенням середнього наробітку на 

відмову. Розроблені алгоритми засновані на застосуванні спрямованого перебору в просторі 

параметрів технічного обслуговування. 
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к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б., к.т.н. Ленков Е.С. 

АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ С ПОСТОЯННОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 

КОНТРОЛЯ 

 

Одними из основных показателей, которые задаются при проектировании и модернизации 

сложных технических объектов (в том числе и радиоэлектронных) являются показатели 

надежности и стоимости эксплуатации. Указанные показатели зависят как от свойств 

безотказности и ремонтопригодности самого объекта, так и от параметров системы 

технического обслуживания и ремонта. 

В статье предложены обновленные алгоритмы оптимизации параметров процесса 

технического обслуживания по состоянию с постоянной периодичностью контроля сложного 

технического объекта. Алгоритмы разработаны для двух критериев: минимизации удельной 

стоимости эксплуатации объекта, который определяется на заданном периоде эксплуатации, 

при обеспечении заданной требования к уровню безотказности объекта; и максимизации 

коэффициента технического использования при обеспечении требований к уровню 

безотказности объекта. Требование относительно уровня безотказности объекта определяется 

заданным значением средней наработки на отказ. Разработанные алгоритмы основаны на 

применении направленного перебора в пространстве параметров технического обслуживания. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, техническое обслуживание по состоянию, 

имитационное статистическое моделирование. 

 

Ph.D. Zhirov G.B., Ph.D. Lenkov Ye.S. 

ALGORITHM OF OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF THE MAINTENANCE 

 PROCESS AS A CONSTANT PERIODICITY OF CONTROL 

 

One of the main indicators that are asked when designing and modernizing complex technical objects 

(including radio-electronic ones) are indicators of reliability and cost of operation. These indicators depend 

on both the properties of faultlessness and repair of the object itself, and on the parameters of the system of 

maintenance and repair. 

The article proposes updated algorithms for optimization of the parameters of the process of 

conducting maintenance, as the constant periodicity of control of a complex technical object. The 

algorithms are developed for two criteria: minimization of the specific cost of the operation of the object, 

which is determined at a given period of operation, with the provision of a given requirement to the level of 

failure of the object; and maximizing the technical use coefficient while ensuring requirements to the level 

of failure of the facility. The requirement for the level of failure of the object is determined by the set value 

of the average failure rate. The developed algorithms are based on the application of directional overview 

in the space of maintenance parameters. 

Keywords: maintenance, state maintenance, simulation. 
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УДК 629.735.051:004.7 (043.3)                                                          Заруцкий В.А. (ГУИТ) 

к.т.н., доц. Толстикова Е.В. (НАУ) 

Торошанко А.С. (УНИИС) 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СЕТИ 

РАДИОДАТЧИКОВ С МОБИЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ 

 
Решается задача сбора данных в сенсорных сетях с плотным покрытием территории и 

оптимизации трафика путем декорреляции, т.е. устранения избыточности. В процессе 

управления поддерживается оптимальная скорость передачи с ограничениями на 

энергопотребление датчиков. 

Проведен анализ энергосберегающих технологий доставки данных в беспроводных сенсорных 

сетях с применением детерминированных методов и стохастических мобильных агентов. 

Показано, что при этом требования к сети значительно ограничивают область применения 

данной технологии. Для устранения ограничений детерминистского подхода предлагается 

применять метод управляемой направленной диффузии, основанный на теории управляемых 

марковских процессов. Разработан усовершенствованный комбинированный метод управления 

сетью радиодатчиков. Применено сочетание детерминированного и стохастического методов. 

Выполнен сравнительный анализ корреляционных функций потоков данных от пространственно 

распределенных датчиков. Предложены статистические модели процессов управляемой 

пространственной диффузии потоков коррелированных данных.  

Разработан общий метод минимизации объема пучка маршрутов по критериям скорости 

доставки с ограничением на энергопотребление.  

Ключевые слова: сенсорная сеть, управления сетью радиодатчиков, мобильный агент, 

поток данных, корреляционная функция, направленная диффузия, коррелированные данные. 

 

Актуальность и анализ исследований. В работе 1 рассмотрена сеть радиодатчиков с 

низкой скоростью передачи данных и малым энергопотреблением. При этом необходимо 

учитывать, что скорость передачи и энергопотребление связаны между собой обратно 

пропорциональной зависимостью, а сетевые элементы после развертывания не обслуживаются 

и не имеют возобновляемых источников питания. Кроме того, полоса пропускания радиоканала 

(канала сети радиодатчиков) изначально является достаточно узкой. Поэтому для расширения 

диапазона скоростей передачи данных с учетом наложения ограничений на расход энергии 

необходимо, с одной стороны, распараллеливать поток данных, а, с другой стороны – 

минимизировать число параллельных маршрутов передачи от узлов-источников к точке сбора 

информации.  В работе 2 предложен метод доставки данных в беспроводных сенсорных сетях 

с применением технологии так называемых стохастических мобильных агентов – 

программного кода, при передаче которого исходный объем данных может быть уменьшен.  

Показано, что при управлении с помощью мобильных агентов снижаются энергетические 

расходы на доставку данных, что особенно актуально для сенсорных сетей с 

невосстанавливаемыми источниками энергии. 

В большинстве сетей с энергосбережением применяется традиционная клиент-серверная 

технология, когда каждый сетевой узел (радиодатчик) отсылает собранные данные в центр 

сбора и обработки. Очевидно, потоки данных двух близкорасположенных узлов могут быть 

коррелированы, причем степень корреляции убывает с увеличением расстояния между 

узлами. Поэтому актуальной задачей сбора данных сенсорных сетей с плотным покрытием 

территории является оптимизация трафика путем декорреляции, т.е. устранения 

избыточности.   

В работах 3, 4 рассмотрено применение технологии мобильных агентов, когда 

уменьшение исходного объема данных осуществляется посредством ликвидации 

избыточности детерминированными методами. Однако здесь должны быть выполнены 

следующие требования: 

– архитектура сенсорной сети основана на кластеризации; 
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– узлы-источники данных расположены на расстоянии одного перехода от ядра кластера; 

– большая часть избыточности возникает в данных, которые могут быть объединены в 

один пакет данных с фиксированным размером.  

Эти требования значительно ограничивают область применения данной технологии.  

Можно частично смягчить эти требования путем применения плоской архитектуры 

сенсорной сети, которая подходит для большого числа задач. Таким образом, мобильный агент 

реализуется в многошаговых средах без ядра кластера. В этом случае необходимо дать ответ 

на следующие вопросы.  

1) Как эффективно осуществлять маршрутизацию мобильных агентов от точки сбора к 

источнику, от источника к источнику, и от источника к точке сбора? 

2) Как мобильный агент определяет последовательность опроса нескольких узлов-

источников? 

3) Если данные всех узлов-источников невозможно поместить в один пакет данных с 

фиксированным размером, будет ли сложная технология мобильных агентов эффективнее 

значительно более простой клиент-серверной модели?  

Например, в случае среды, в которой узлы расположены далеко друг от друга, и данные 

сенсоров не обладают достаточной избыточностью, могут иметь место проблемы медленной 

сходимости или даже зацикливания алгоритма устранения избыточности (так называемая 

проблема "счета до бесконечности"). 

Для ответа на эти вопросы и устранения ограничений детерминистского подхода 

предлагается применять метод управляемой направленной диффузии, основанный на теории 

управляемых марковских процессов 5, 6. 

Постановка задачи. В качестве модели механизма стохастической оптимизации 

избыточности передачи данных в плотной сети радиодатчиков применяется управляемый 

диффузионный марковский процесс  t   , переходная плотность вероятности  , ,p t x y  

которого в  -окрестности каждой внутренней точки x  удовлетворяет обратному уравнению 

Колмогорова 5: 
 

       
2

2

1
, ,

2
Lp L x x x x

t x x

  
   

  
A B B R ,   (1) 

 

где       xA – вектор коэффициентов сноса размерностью N ; 

 xB  – матрица коэффициентов диффузии размерностью N N ;  

 xR  – корреляционная матрица размерностью N N .  

Коэффициенты  ia x  и  ijb x , , 1,i j N , непрерывны, причем   0ijb x  . Эти 

коэффициенты удовлетворяют условию Липшица 

   

   

1

2

,

,

i i

ij ij

a x a y C x y

b x b y C x y

  

  
 

где 1C  и 2C  – константы. 

В случае плотного распределения датчиков на поверхности или в пространстве 

 -окрестность внутренней точки x  достаточно мала.  

Тогда можно рассматривать случайный процесс  t  как процесс, управляемый 

векторным стохастическим дифференциальным уравнением вида: 
 

       d t t dt t d t           A R ,    (2) 
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где  
       

   
     

0

0

0

0

,

t

t

t t t t
t D t D t d

D t D t

          



A A

B  – процесс броуновского 

движения,     – норма матрицы.  

В работе 1 понятие нормы матрицы не конкретизировано. В данной работе сделана 

попытка восполнить этот пробел. 

Как известно из теории матриц 7-10, в качестве наиболее распространенных норм 

матрицы используют следующие виды норм: 

• max ijm i
j

a A  – m-норма; суммирование по строкам и выбор максимального 

значения суммы; 

• max ijl j
i

a A  – l-норма; суммирование по столбцам и выбор максимального 

значения суммы; 

• 
2

,

ijl
i j

a A  – k-норма или Евклидова норма (иногда называемая также нормой 

Фробениуса).  

Поскольку суть рассматриваемой задачи составляет анализ собственных значений, в 

работе 1 в качестве нормы матрицы выбран спектральный радиус. Если 1, … , n
 – 

собственные значения матрицы A, то  A = max jj (1 j  n) есть спектральный радиус A.  

Строго говоря, спектральный радиус не всегда удовлетворяет аксиомам матричных 

норм, в частности, когда матрица является не нулевой, а все ее собственные значения при этом 

равными нулю. Однако он тесно связан с величиной матричной нормы как верхней границы 

спектрального радиуса 7. 

Таким образом, рассматриваемый процесс передачи, по существу, представляет собой 

процесс направленной диффузии, управляемой стохастическими мобильными агентами, с 

помощью которых формируется матрица  B  со спектральным радиусом A = max jj (1 

j  n). 

Метод управления доставкой пакетов данных. В качестве моделей корреляции 

данных в зависимости от удаления датчиков друг от друга выберем следующие функции 1, 

11, 12: 

1. Экспоненциальная функция вида    2 expij i jx x x   R , где ,i jx x  – координаты 

точек расположения датчиков.  

Достоинством применения такой модели является простота и возможность получения 

решений в замкнутой форме, недостатком – недифференцируемость в нуле.  Вторая 

производная  0r  этой функции имеет разрыв второго порядка при нулевом 

пространственном сдвиге. Величина  0r  входит как в выражения для оценки дисперсии 

процесса направленной диффузии, так и в выражения для коэффициентов сноса и диффузии. 

Этой величиной определяется связь между дисперсиями процессов  t   и   t : 

 2 2 0r 
   . 

Вследствие этого невозможно корректно вычислять энергетические характеристики 

процесса в исходных точках.  

2. Гауссовская функция вида    
2

2 expg ij i jx k x x    
  

R , где gk  – нормирующий 

коэффициент.  
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Данная функция свободна от недостатка, присущего экспоненциальной функции, однако 

при ее использовании полученное решение не чувствительно к изменениям скорости передачи 

данных, следовательно, адекватность модели не вполне удовлетворительна. 

3. Исходя из физических соображений, корреляционная функция реальных потоков 

данных имеет нулевую первую производную при нулевом пространственном сдвиге. 

Используем этот вывод для обоснования вида корреляционной функции на основе 

феноменологического подхода. В рамках этого подхода для однородного и изотропного 

пространственного распределения датчиков используем корреляционную функцию вида   

  2 exp exp
a a b

x x x
x

l l l


  
      

   

R ,                                                  (3) 

где al  и bl  – так называемые характеристические интервалы между датчиками 

поверхности.  

При a bl l  корреляционная функция на интервале  2...3 bx l  достаточно точно 

аппроксимируется экспоненциальной функцией:  

  exph ar x x l    . 

При 
b ax l l   функция    

2

0
2

x
r x r , что соответствует гауссовской функции, 

разложенной в ряд Маклорена с удержанием членов до квадратичного включительно. Легко 

показать, что  0 0r  ,  а   
2

0
a b

r
l l

   . 

Наконец, весьма привлекательным свойством данной корреляционной функции является 

именно её двухмасштабность – наличие двух формально независимых параметров al  и bl , 

которые можно варьировать в широких пределах. Это позволяет использовать 

корреляционную функцию для широкого диапазона пространственных распределений 

датчиков со сгущениями и крупными разрывами, в том числе и искусственного 

происхождения (например, некоторые датчики специально отключены, их энергетический 

ресурс исчерпан или они физически повреждены). 

Задача управления заключается в оптимальном выборе величин  xA  и  xB , при 

котором минимизируется объем трафика для простого поиска оптимального числа маршрутов 

с ограничением на энергопотребление и с учетом асимметрии качества связи между 

последовательными узлами.  

После первоначального конфигурирования сети (обнаружение, обмен данными о 

географических координатах соседей и т.п.) все узлы начинают периодическую передачу 

пакетов данных в точку сбора. В точке сбора вычисляются оценки коэффициентов корреляции 

между пакетами, пришедшими по разным маршрутам, и рассчитываются постоянные al  и bl . 

Результаты расчетов подставляются в модель (3), которая используется в задаче управления 

диффузионным процессом (2). 

Управляемый диффузионный процесс (2), по существу, представляет собой набор 

маршрутов с многокритериальной стохастической оптимизацией.  

Выбраны следующие критерии оптимизации: 

– эффективность использования сети ηT  –  отношение объема полезного трафика к 

общему объему трафика в сети; 

– эффективность использования датчиков ηE  –  общее число принятых точкой сбора 

пакетов данных до выхода из строя какого-либо узла из-за разряда источника питания. 

Эффективность использования сети рассчитывается по формуле    

d res
T

d d s s

V N

V N V N 
 


,  
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где   dV  и sV  – интегральные объемы пользовательской и служебной информации, 

соответственно; 

resN  – общее число нормализованных пакетов данных в точке сбора;  

dN    и  sN   – общее число нормализованных пакетов данных и сигнальных пакетов,  

соответственно.  

Каждый пакет, переданный через транзитный узел, считается отдельно.  Так, если пакет 

передается в точку сбора данных через один транзитный узел (два пролета), считаем, что в 

сети передано два пакета данных – "полезный" пакет и пакет ретрансляции.  

Поэтому чем больше значение ηT, тем более эффективно протокол маршрутизации 

использует пропускную способность канала связи. Для простоты полагаем, что все пакеты 

данных и сигнальные пакеты имеют фиксированные размеры, которые задаются в параметрах 

модели сети. При идеальном канале связи величины dN   и sN   включают только "полезные" 

пакеты данных и пакеты ретрансляции. При реальном канале связи в 
dN   и 

sN   входят пакеты, 

передаваемые повторно из-за потерь при доставке. 

Выводы. В работе усовершенствован комбинированный метод управления доставкой 

пакетов данных в сети радиодатчиков со статистически неоднородным и нестационарным 

пространственным распределением. В процессе управления поддерживается оптимальная 

скорость передачи с ограничениями на энергопотребление датчиков.  

В дальнейшем планируется разработать методы учета корреляции потоков данных, 

оценки и прогноза времени функционирования сети радиодатчиков с автономными не 

возобновляемыми источниками питания при качестве сервиса не ниже заданного. 
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Заруцький В. О., к.т.н., доц. Толстикова О.В., Торошанко О.С. 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В МЕРЕЖІ 

РАДІОДАТЧИКІВ З МОБІЛЬНИМИ АГЕНТАМИ 

 
Вирішується задача збору даних в сенсорних мережах і щільним покриттям території і 

оптимізації трафіку шляхом декореляції, тобто усунення надмірності. В процесі управління 

підтримується оптимальна швидкість передачі з обмеженнями на енергоспоживання датчиків. 

Проведений аналіз енергозберігаючих технологій доставки даних в безпроводових сенсорних 

мережах із застосуванням детермінованих методів і стохастичних мобільних агентів. Показано, 

що при цьому вимоги до мережі значно обмежують сферу застосування даної технології. Для 

усунення обмежень детерміністського підходу пропонується застосовувати метод керованої 

спрямованої дифузії, заснований на теорії керованих марківських процесів. Розроблений 

вдосконалений комбінований метод управління мережею радіодатчиків. Застосовано поєднання 

детермінованого і стохастичного методів. Виконаний порівняльний аналіз кореляційних функцій 

потоків даних від просторово розподілених датчиків. Запропоновані статистичні моделі процесів 

керованої просторової дифузії потоків корельованих даних.  

Розроблений узагальненийметод мінімізації об'єму пучка маршрутів по критеріях 

швидкості доставки обмеженням на енергоспоживання.  

Ключові слова: сенсорна мереж,  управління мережею радіодатчиків, мобільний агент, 

потік даних, кореляційна функція, спрямована дифузія, корельовані дані  

  

http://web.pdx.edu/~erdman/LINALG/Linalg_pdf.pdf
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Zaruckiy V.O., Ph.D. Tolstikova O.V., Toroshanko O.S.  

ENERGY SAVING TECHNOLOGY OF DATA TRANSMISSION IN THE RADIOSENSORS 

NETWORK WITH MOBILE AGENTS 

 

It is decides the task of collection of the data of sensory networks with dense coverage of territory and 

optimization of traffic at the way of decorrelation, i.e. removals of redundancy. In the process of 

management optimum speed of transmission is supported with limits on the energy consumption of sensors.  

The analysis of energy-saving technologies of data delivery in wireless sensory networks using the 

deterministic methods and stochastic mobile agents is conducted. It is shown, that here requirements to the 

network considerably limit a domain application of this technology. For the removal of limitation of 

deterministic approach it is suggested to apply the method of the guided directed diffusion, based on the 

theory of the guided Markovian process. The enhanced combined method of management the network of 

radiosensors is developed. Combination of the determined and stochastic methods is applied. The 

comparative analysis of cross-correlation functions of data stream from the spatially up-diffused sensors is 

executed.  The statistical processes models of the guided spatial diffusion of the correlated data stream are 

offered.  

The general method of minimization of routes beam volume on the criteria of delivery speed with a 

limit on energy consumption is developed. 

Keywords: sensory networks, radiosensors network management, mobile agent, data stream, cross-

correlation function, directed diffusion, correlated data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 519.242.5                                                д.т.н., проф. Кошовий М.Д. (НАКУ «ХАІ») 

 Стадник А.С. (НАКУ «ХАІ») 

 

ОПТИМАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ  

НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ ШТУЧНИХ БДЖОЛИНИХ КОЛОНІЙ 

 
У статті були досліджені властивості комбінаторних планів багатофакторного 

експерименту. Розроблено алгоритм оптимізації за вартісними (часовими) витратами планів 

багатофакторних експериментів з використанням алгоритму штучних бджолиних колоній 

(ШБК) і програмне забезпечення для його реалізації, що базуються на перестановці рядків матриці 

планування експерименту. Показана його ефективність в порівнянні з методами випадкового 

пошуку, класичного і клітинного генетичних алгоритмів та методу вкладених розбиттів. 

Ефективність використання даного алгоритму показана на прикладах дослідження процесів 

нерівномірності покриття провідників гальванічним осадом і точності пристрою для контролю 

якості діелектричних матеріалів. Працездатність алгоритму штучних бджолиних колоній 

підтверджується наближенням оптимальних планів, отриманих цим методом і методом 

повного перебору.  

Ключові слова: алгоритм штучних бджолиних колоній, планування експерименту, 

оптимальний план, інтелект рою . 

 

Постановка проблеми. Зростання ефективності виробничих процесів безпосередньо 

пов'язано з побудовою адекватних математичних моделей. Котрі використовують для пошуку 

оптимальних режимів, здатних забезпечити необхідну якість продукції. Особливо підвищення 

ефективності досліджень важливо для дорогих і тривалих технологічних процесів.  
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Для вирішення задачі оптимізації застосовують різні способи підвищення 

результативності експериментальних методів дослідження. 

Зміна порядку проведення дослідів істотно впливає на витрати по проведенню 

експерименту. Збільшення кількості розглянутих варіантів ускладнює пошук оптимального 

плану. Основна складність полягає в швидкому зростанні кількості варіантів перестановок в 

залежності від кількості факторів і кількості їх рівнів. При сучасному рівні розвитку 

обчислювальної техніки точно вирішити задачу неможливо. У зв'язку з цим стає актуальною 

розробка і дослідження наближених алгоритмів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомі приклади побудови оптимальних 

багатофакторних планів, базуються на використанні таких методів оптимізації: аналіз 

перестановок [1], випадковий пошук [1], класичний (КГА) і клітинний генетичні алгоритми 

[2], жадібний алгоритм [3], імітації відпалу [4], метод вкладених розбиттів [5]. Ці наближені 

методи дозволяють знаходити близький до оптимального план експерименту. 

Ефективність їх застосування доведена при дослідженні ряду різних об'єктів: 

технологічних процесів, приладів, систем. Але при великій кількості факторів для перебору 

всіх можливих варіантів необхідно багато часу. 

Зважаючи на це, доцільно для порівняння результатів застосувати алгоритм штучних 

бджолиних колоній (ШБК).  

Формулювання мети статті. Аналіз процесів оптимізації різних технологічних 

процесів за вартістю реалізації та часом пошуку оптимального плану експерименту з 

використанням алгоритму штучних бджолиних колоній. 

Виклад основного матеріалу. Розроблено метод і програмне забезпечення оптимізації 

планів експерименту за вартісними або часовими витратами з використанням алгоритму ШБК.  

Основна ідея алгоритму ШБК – це імітація поведінки бджіл при пошуку нектару [6]. Під 

нектаром розуміється значення фактора по кожному  рядку плану експерименту, під кількістю 

знайденого бджолою нектару слід розуміти вартісні зміни факторних рівнів. 

Схема алгоритму зображена на рис. 1. Сутність застосування алгоритму, полягає в 

наступному. 

Крок 1. На початку роботи алгоритму вводиться кількість факторів k.  

Крок 2. Залежно від обраної кількості факторів здійснюється побудова матриці 

планування експерименту. 

Крок 3. Необхідно ввести значення вартостей переходів між рівнями для кожного з 

факторів. 

Крок 4. Здійснюється перебір всіх можливих дослідів при плануванні експерименту. 

Якщо проаналізовані всі можливі варіанти переходів, то виконується крок 17, в іншому 

випадку – 5. 

Крок 5. Відбувається ініціалізація випадкового пошуку k варіантів переходу з поточного 

стану i-го рядка до (i+1)-го рядка.  

Крок 6. Здійснюється розрахунок вартостей знайдених переходів від i-го рядка до (i+1)-

го рядка. 

Крок 7. Обрати варіант переходу з найменшими затратами. Такий перехід називається – 

N-перехід.  

Крок 8. Необхідно також обрати перспективні варіанти переходів – М-переходи, для 

котрих різниця вартостей переходів з N-переходом максимальні. Кількість M-переходів 

визначається з урахуванням кількості факторів: m=k-2. Обліт перспективними областями 

зменшує ймовірність потрапляння в локальні мінімуми. 

Крок 9. Відбувається ініціалізація випадкового пошуку k варіантів переходу з поточного 

стану (i+1)-го рядка до (i+2)-го рядка. 

Крок 10. Відбувається ініціалізація випадкового пошуку k-2 варіантів переходу з 

поточного стану (i+1)-го рядка до (i+2)-го рядка для кожного  (i+1)-го рядка з M-переходів. 

Крок 11. Розрахунок сумарної вартості переходу від i-го рядка до (i+2)-го рядка. 
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Рис. 1. Схема алгоритму 

 

Крок 12. Збереження найкращого варіанта переходу від i-го рядка до (i+1)-го рядка та 

видалення його з подальшого розгляду. 

Крок 13. Обрати кращий варіант при пошуку (i+2)-го рядка (крок 11) за N-перехід.  

Крок 14. Ініціалізація випадкового пошуку перспективних переходів з поточного стану 

(i+1)-го рядка до (i+2)-го рядка. 

Крок 15. Здійснюється розрахунок вартостей переходів від (i+1)-го рядка до (i+2)-го 

рядка. 

Крок 16. Обрати перспективні варіанти переходів – М-переходи, варіанти з найменшими 

вартостями переходів. Кількість M-переходів визначається з урахуванням кількості факторів 

m=k-2. 

Крок 17. Відбувається розрахунок вартості реалізації отриманого плану.  

Алгоритм повторюється до тих пір поки на протязі якоїсь досить великої кількості 

ітерацій знайдене рішення не буде поліпшуватися.  

Перевірка працездатності розробленого алгоритму і програмного забезпечення для 

оптимізації багатофакторних планів експерименту здійснювалася на наступних технологічних 

процесах: 

1) оптимізації параметрів нерівномірності покриття провідників гальванічними опадами 

[7]; 

2) точності пристрою для контролю якості діелектричних матеріалів [8]; 

3) процес вимірювання густини струму гальванічних ванн з використанням мірних 

датчиків [1].  
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Ці завдання були вирішені методами аналізу перестановок, випадковим пошуком, 

генетичними алгоритмами і методом вкладених розбиттів. Порівняння результатів 

представлено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Порівняння по критерію вартості результатів оптимізації планів експериментів різними 

методами 
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1 24,7 19,1 1,3 23,4 1,1 16,1 1,5 16,1 1,5 16,1 1,5 

2 72,2 30,5 2,4 41,8 1,7 25,8 2,8 25,8 2,8 25,8 2,8 

3 174 147 1,2 110 1,6 64 2,7 64 2,7 60 2,9 

 

 

Графічна ілюстрація виграшів за вартістю реалізації планів експерименту, отриманих 

розглянутими методами, показана на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Динаміка показників виграшів 
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При пошуку оптимальних комбінаторних планів експерименту методом ШБК було 

витрачено менше 0,1 с. для кожного технологічного процесу, що досліджувались. 

Висновки. Розроблено алгоритм і програмне забезпечення, що реалізують оптимізацію 

багатофакторних планів експериментів із застосуванням алгоритму ШБК. Доведена 

працездатність і ефективність методу при дослідженні технологічних процесів. 

Показано, що розроблене програмне забезпечення дозволяє без повного перебору всіх 

варіантів перестановок отримати оптимальні або близькі до оптимальних по вартості 

реалізації багаторівневі плани багатофакторного експерименту за час рахунку менший 0,1 с. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ИСКУССТВЕННЫХ ПЧЕЛИНЫХ КОЛОНИЙ 

 

В статье были исследованы свойства комбинаторных планов многофакторного 

эксперимента. Разработаны алгоритм оптимизации по стоимостным (временным) затратам 

многофакторных планов экспериментов с использованием алгоритма искусственных пчелиных 

колоний (ИПК) и реализующее его программное обеспечение, основанные на перестановке строк 

матрицы планирования эксперимента. Показана его эффективность в сравнении с методами 

случайного поиска, классического и ячеистого генетических алгоритмов и метода вложенных 

разбиений. Эффективность использования данного алгоритма показана на примерах 

исследования процессов неравномерности покрытия проводников гальваническими осадками и 

точности устройства для контроля качества диэлектрических материалов. 

Работоспособность алгоритма искусственных пчелиных колоний подтверждается 

приближением оптимальных планов, полученных этим методом и методом полного перебора. 

Ключевые слова: алгоритм искусственных пчелиный колоний, планирование эксперимента, 

оптимальный план, роевой интеллект. 
 

prof. Koshevoy N.D., Stadnik A.S. 

OPTIMAL PLANNING OF EXPERIMENT ON THE BASIS OF ALGORITHM  

OF ARTIFICIAL BJZOLINIC COLONIES 

 

The article properties of experiment combinatorial plans are investigated. The methods and program 

optimization multifactor experimental in cost (timing) designs by means Artificial Bee Colony Algorithm 

(ABC) are developed and software for its implementation, based on the permutation matrix rows experiment 

planning. Its effectiveness in comparison with the methods of random search of classic and cellular genetic 

algorithms of optimization for multifactor experimental designs is shown and method of embedded 

partitions. The effectiveness of this method is demonstrated on the research of the uneven coating of 

conductors by galvanic precipitates and precision of the device to control the quality of dielectric materials. 

The efficiency of the Artificial Bee Colony. 

Algorithm approach confirmed plans obtained by this method and the brute-force method. Keywords: 

Artificial Bee Colony Algorithm, experimental design, optimal plan time spent, Swarm intelligence. 
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Солодєєва Л.В. (ВІКНУ) 

 
 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКУВАННЯ В ОБЛАСТІ ВЕЙВЛЕТ-

ПЕРЕТВОРЕННЯ 

У даній роботі розглядаються методи маркування зображень цифровими водяними 

знаками, наприклад, з метою авторизації мультимедійної продукції. Запропонований метод 

маркування заснований на алгоритмі Corvi, але цифровий водяний знак поміщається в 

спектральну область, тим самим забезпечується його підвищена стійкість при стисненні або 

при перетворенні маркованого зображення. Представлені кількісні характеристики, що 

підтверджують ефективність даного методу в порівнянні з відомими методами. 

У ряді випадків маркування цифрового зображення проводиться чорно-білим логотипом, 

виступаючим в якості цифрового водяного знаку. Перевагою застосування в якості ЦВЗ логотипу 

є простота і наочність встановлення авторських і комерційних прав на мультимедійну продукцію 

після виділення ЦВЗ. Зазвичай логотип представляє собою картинку, яка неоднорідна, тобто є 

великі області чорного і білого, і при додаванні в зображення він може спотворити його. Тому 

створюють все нові методи, для найкращого вирішення цієї проблеми. 

У зв’язку з інтенсивним розвитком і поширенням технологій, які дозволяють за допомогою 

комп’ютера інтегрувати, обробляти та синхронно відтворювати різні типи сигналів (так звані 

мультимедійні технології), питання захисту інформації, представленої в цифровому вигляді, є 

надзвичайно актуальним. 

Зроблено висновок, що алгоритми маркування, подібні модифікованому методу Corvi, 

приховують ЦВЗ для сприйняття частини вейвлет перетворення, мають достатню стійкість 

до методів цифрової обробки сигналу і можуть бути адаптовані в поєднанні з алгоритмами 

стиснення зображення.  

Ключові слова: цифрові водяні знаки, маркування, вейвлет. 

 

Вступ. Вейвлет - перетворення сигналів є узагальненням спектрального аналізу, типовий 

представник якого - класичне перетворення Фур'є. Термін "вейвлет" (англ. Wavelet) в 

перекладі з англійської означає "маленька (коротка) хвиля". Вейвлети - це узагальнена назва 

сімейства математичних функцій певної форми, які локальні в часі і по частоті, і в яких всі 

функції виходять з однієї базової, за допомогою її зрушень і розтягувань по осі часу. Вейвлет-

перетворення розглядають аналізовані тимчасові функції в термінах коливань, локалізованих 

за часом і частоті. Як правило, вейвлет-перетворення (WT) підрозділяють на дискретне (DWT) 

і безперервне (CWT). DWT використовується для перетворень і кодування сигналів, CWT - 

для аналізу сигналів. Вейвлет-перетворення в даний час приймаються на озброєння для 

величезної кількості різноманітних застосувань, нерідко замінюючи звичайне перетворення 

Фур'є. Це спостерігається в багатьох областях, включаючи квантову механіку, астрофізику, 

геофізику, оптику, комп'ютерну графіку і обробку зображень, аналіз ДНК, загальну обробку 

сигналів і розпізнавання мови та інше. 

Вейвлетний аналіз являє собою особливий тип лінійного перетворення сигналів та 

відображення цими сигналами фізичних даних про процеси і фізичні властивості природних 

середовищ і об'єктів. Базис власних функцій, за яким проводиться вейвлетне розкладання 

сигналів, володіє багатьма специфічними властивостями і можливостями. Вейвлетні функції 

базису дозволяють сконцентрувати увагу на тих чи інших локальних особливостях 

аналізованих процесів, які не можуть бути виявлені за допомогою традиційних перетворень 

Фур'є і Лапласа [1-4].  

Постановка задачі. Головним завданням є дослідження сучасних методів захисту 

інформаційних ресурсів та виявлення їх недоліків. В даному розділі роботи досліджуються 
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методи маркування зображень, які можуть використовуватися спільно з методами стиснення 

зображень, заснованих на вейвлет - перетвореннях, до яких відноситься стандарт JPEG 2000. 

Основи теорії вейвлет перетворення. Головний недолік ДПФ і ДКП полягає в 

інтегральній оцінці всіх частотних складових спектра незалежно від часу їх існування. Тому 

ДПФ І ДКП не годяться для нестаціонарних сигналів, у яких певні частотні компоненти 

існують тільки в певні проміжки часу. 

Проблеми спектрального аналізу обмежених у часі сигналів частково вирішуються за 

допомогою віконного перетворення Фур'є. Ідея даного перетворення полягає в розбитті 

тимчасового інтервалу на ряд проміжків - вікон. Для кожного з вікон обчислюється своє Фур'є 

перетворення. Таким чином, можна перейти до частотно-тимчасового поданням сигналу. 

Іншим видом перетворення сигналу, що не володіють обмеженнями, властивими 

віконному перетворенню Фур'є, є вейвлет перетворення. Термін вейвлет, введений вперше 

Морлі, в перекладі з англійського означає «коротка хвиля» або «сплеск». Грубо вейвлети 

можна уявити як деякі хвильові функції, здатні здійснювати перетворення Фур'є не по всій 

тимчасової осі, а локально за місцем свого розташування [5-8]. 

Для виконання прямого і зворотного вейвлет перетворення потрібно мати вейвлети на 

основі ортогональних базисних функцій. Функція Хаара - найпростіший приклад 

ортогонального вейвлета. Низькочастотна функція має значення 1 на інтервалі [0,1] і 0 за 

межами цього інтервалу, а високочастотна материнська або породжуюча функція має вигляд 

прямокутних імпульсів: 1 на інтервалі [0,0.5] і -1 в інтервалі [0.5,1]. 

Вейвлет маркування за алгоритмом Лі Хуа. Даний алгоритм маркування був 

запропонований Лі Хуа (Liehua Xie). У своїй основі цифровий водяний знак являє бінарну 

послідовність, що складається з нулів і одиниць: }1,0{iw .  

Початкове зображення піддається n рівневому вейвлет перетворенню, для отримання 

низькочастотної складової зображення. Саме в низькочастотну частину сигналу (LL 

субрівень) і розміщується цифровий водяний знак [9].  

Процес додавання цифрового знака можна представити таким чином. 

Низькочастотна складова сигналу обходиться ковзаючим вікном 3x1, тим самим 

вибираючи чергові 3 частотних коефіцієнта для маркування. 

Вибрані коефіціенти 321 ,, bbb  сортуються за зростанням, потім діапазон від jbmin до 

jbmax , j=1,2,3 розбивається на інтервали довжиною  : 

2

minmax jj bb
a


 .                                                    (1) 

Потім середній коефіцієнт трійки квантується до значення кратного   таким чином, щоб 

представити один зі звітів цифрового знака iw . 

Як видно інтервал розбивається на 2/а підінтервалів, кожен з підінтервалів має 2 границі:

kl і 1kl . Припишемо одиничного звіту цифрового знака всі непарні границі, а нульовому звіту 

цифрового знака всі парні границі підінтервалів. 

Центральний коефіцієнт відсортованої трійки модифікується таким чином, що б лежати 

на кордоні, відповідно значенням звіту цифрового знака iw . Потім змінений коефіцієнт 

заноситься на своє місце в низькочастотній субполосі зображення. Схема такого маркування 

приведена на рис. 1. 

Витяг цифрового знака здійснюється без використання оригіналу зображення. Після 

сортування визначається центральний елемент вікна. Він квантується для отримання так 

званої точки відновлення, тобто визначається на парній або непарній межі інтервалу лежить 

центральний коефіцієнт. Получений таким чином значення біта фіксується як черговий звіт 

цифрового знака iw . 
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Рис. 1. Схема маркуваня по Лі Хуа 

 

На закінчення можна відзначити, що стійкість даного методу залежить від числа рівнів 

декомпозиції зображення. Достатньо хороша стійкість спостерігається при п'яти рівневій і 

двох рівневій вейвлет перетворенні зображення. 

Модифікований метод маркування на основі алгоритмів Liehua Xie і Corvi. 

Пропонується модифікований метод маркування цифрових зображень, заснований на 

застосуванні алгоритму Corvi [10] не до просторових, а частотних компонентах зображення і 

ЦВЗ. Подібний алгоритм зводиться до наступного: 

1. Виконується трьох рівневе вейвлет-перетворення маркується зображення, при цьому 

маркуванню підлягає лише низькочастотна, апроксимуюча складова (LL підрівень) 

2. Як ЦВЗ вибирається чорно-білий логотип, розмір якого не повинен перевищувати 

розміри апроксимуючої складової вейвлет перетворення. 

3. Для логотипу згідно з методом Corvi виконується його перемішування. 

4. Виконується однорівневе вейвлет-перетворення логотипу 

5. Виконується впровадження ЦВЗ наступним чином: 

])),(1(()),([(),('  yxwfyxffyxf
meanmean

,                       (2) 

де meanf - середнє значення коефіцієнтів LL підрівня; f(x, y) - маркований коефіцієнт LL 

субрівня з координатами (х, у); f(x, y) - вихідний коефіцієнт LL субрівня з тими ж координатами 

(х, у); w(x, y) - звіт цифрового знака в позиції (х, у);   - коефіцієнт, що визначає силу додавання 

ЦВЗ. 

Потім, для отримання маркованого зображення, до отриманих коефіцієнтам 

застосовується зворотне вейвлет перетворення. 

Під час вилучення ЦВЗ вимагає оригінал LL підрівні. Процедура витягу ЦВЗ зворотня 

процедурі додавання. 

Запропонований метод маркування показує хорошу стійкість до атак різного типу. Хоча 

для відновлення ЦВЗ потрібно оригінал зображення, зберігати його цілком немає 

необхідності. Оскільки маркується тільки апроксимуюча складова вейвлет перетворення, то і 

для відновлення ЦВЗ потрібно оригінал тільки апроксимуючої складової.  
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Для дослідження стійкості запропонованого алгоритму маркування були виконані 

експерименти з впровадження ЦВЗ в зображення і вилучення ЦВЗ з них після внесення служби 

активів: (стиснення за стандартом JPEG, зашумлення, масштабування). Критерієм стійкості 

був коефіцієнт взаємокорреляції між оригіналом логотипу і витягнуті з маркованого 

зображення логотипу. В процесі дослідження маркуванню піддавалося зображення типу 

портрет розміром 480x480 пікселів. Маркованне зображення піддавалося 3-х рівневому 

перетворенню Хаара. В якості логотипу використовувалося зображення кота розміром 32x32 

точки. Коефіцієнт а брався рівним 20, що забезпечувало компроміс між несприйнятністю ЦВЗ 

і його стійкістю до атак.  

Результати проведених експериментыв представленны на рис. 2 - 3, де прийняты 

наступны позначення: 

1 - алгоритм просторового маркування Corvi;  

2 -  алгоритм маркування в частотній області коефіцієнтів отриманого ДКП (алгоритм 

Benham); 

3 - алгоритм маркування з використанням вейвлет - перетворення по алгоритму Лі Хуа. 

 
Рис. 2. Порівняння якості вилучення ЦВЗ з маркованого зображення, стиснутого JPEG 

алгоритмом різною якістю 
 

З рис. 2 видно, що метод, заснований на просторовому маркуванні, не володіє стійкістю 

до JPEG стиснення. Уже при коефіцієнті стиснення трохи більшим Г, що відповідає практично 

нульового рівня внесених викривлень (QF), логотип стає дуже зашумлений і змазаним, а при 

збільшенні коефіцієнта стиснення до значень відповідних QF=5, ЦВЗ взагалі перестає 

розпізнаватися. 

Навпаки, при використанні частотних алгоритмів маркування, логотип витягується 

досить добре навіть при QF = 60. 

Як випливає з рис. 3, просторовий алгоритм маркування так само показує не задовільні 

результати при добуванні логотипу з зашумленого маркованого зображення. Алгоритм, 

заснований на ДКП, показує задовільні результати при рівнях шуму до 6. Алгоритм 

маркування, заснований на вейвлет перетворені, витримує рівень зашумлення до 10. 

Відзначимо, що при рівні зашумлення вище 15 оригінал зображення вже втрачає свою 

цінність.  

Згідно рис. 4 алгоритм маркування в просторової області також показує менш задовільні 

результати (якість логотипу зменшується пропорційно коефіцієнту масштабування). Частотні 
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алгоритми показують кращі результати вилучення. Можна зробити висновок, що будь-який 

масштабування (в реальних діапазонах) однаково змінює якість витягується логотипу для 

частотних алгоритмів. 
 

 
 

Рис. 3. Порівняння якості вилучення ЦВЗ з маркованого зображення, зашумленного 

гаусовим шумом різної амплітуди 
 

 
Рис. 4. Порівняння якості вилучення ЦВЗ з маркованого зображення, при 

масштабуванні маркованого зображення (стиснення) 
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Запропонований метод маркування на основі алгоритму Лі Хуа забезпечує хорошу 

стійкість до атак різного типу. Хоча для відновлення ЦВЗ метод вимагає оригінал зображення, 

зберігати цей оригінал цілком немає необхідності. Оскільки маркується тільки апроксимуюча 

складова вейвлет перетворення, то і для відновлення ЦВЗ потрібно оригінал тільки 

апроксимуючої складової. Цей факт дозволяє значно заощадити на зберіганні оригіналів 

зображень, оскільки навіть при трирівневому перетворенні розмір апроксимуючої складової 

менше повного розміру зображення в 64 рази. На основі виконаних експериментів можна 

зробити висновок, що для цифрових зображень, що піддаються стисненню, для захисту 

авторських прав найбільш підходять методи вейвлет маркування на основі запропонованого 

модифікованого методу Corvi. Саме в цьому методі цифровий підпис поміщається у вразливе 

значиму частину перетвореного зображення, яку розглянуті алгоритми стиснення 

намагаються зберегти найбільш повно, крім того, при відновленні ЦВЗ потрібен не оригінал 

зображення, а мала його частина. Інші ж алгоритми маркування поміщають цифровий підпис 

в шумові складові перетвореного зображення. Ці складові при стисненні прагнуть усунути, що 

призводить до суттєвої втрати інформації в них, так що навіть алгоритми маркування, які 

дістають ЦВЗ на основі статистичних розрахунків, припускаються помилок у визначенні 

цифрового знака. 

Таким чином, можна зробити висновок, що алгоритми маркування, подібні 

модифікованим методом Corvi, що приховують цифровий підпис в вразливе значної частини 

перетвореного зображення на основі вейвлет перетворення мають достатню стійкість до 

методів цифрової обробки сигналу, і можуть бути адаптовані для застосування спільно з 

алгоритмами стиснення зображень. 

Висновки. Проаналізовано існуючі алгоритми впровадження ЦВЗ в просторовій області. 

В результаті аналізу встановлено, що для вбудовування ЦВЗ - логотипу найбільш ефективний 

алгоритм Corvi а для вбудовування ЦВЗ у вигляді довільної бітової послідовності (м - 

розрядного двійкового коду найбільш перспективний алгоритм Bruyndonckx. 

Отримано експериментальні залежності стійкості ЦВЗ до атаки у вигляді стиснення 

зображення за стандартом JPEG. Стійкість оцінювалося як величина Bit Error Rate (BER), що 

визначається в процентному відношенні числа викривлених біт до загального числа 

впроваджених біт від фактора якості QF при стисненні зображення методом JPEG. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКИРОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

В данной работе рассматриваются методы маркировки изображений цифровыми 

водяными знаками, например, с целью авторизации мультимедийной продукции. Предложенный 

метод маркировки основан на алгоритме Corvi, но цифровой водяной знак помещается в 

спектральную область, тем самым обеспечивается его повышенная устойчивость при сжатии 

или при преобразовании маркированного изображения. Представленные количественные 

характеристики, подтверждающие эффективность данного метода по сравнению с известными 

методами. 

В ряде случаев маркировка цифрового изображения производится черно-белым логотипом, 

выступающим в качестве цифрового водяного знака. Преимуществом применения в качестве ЦВЗ 

логотипа является простота и наглядность установления авторских и коммерческих прав на 

мультимедийную продукцию после выделения ЦВЗ. Обычно логотип представляет собой 

картинку, которая неоднородна, есть большие области черного и белого, и при добавлении в 

изображение он может исказить его. Поэтому создают все новые методы, для лучшего решения 

этой проблемы. 

В связи с интенсивным развитием и распространением технологий, которые позволяют с 

помощью компьютера интегрировать, обрабатывать и синхронно воспроизводить различные 

типы сигналов (так называемые мультимедийные технологии), вопросы защиты информации, 

представленной в цифровом виде, является чрезвычайно актуальным. 
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Сделан вывод, что алгоритмы маркировки, подобные модифицированному методу Corvi, 

скрывают ЦВЗ для восприятия части вейвлет преобразования, имеют достаточную 

устойчивость к методам цифровой обработки сигнала и могут быть адаптированы в сочетании 

с алгоритмами сжатия изображения. 

Ключевые слова: цифровые водяные знаки, маркировка, вейвлет. 

 

Ph.D. Krasilnikov S.R., Prukhnitskyi V.I., Ryaba L.О., Solodeеva L.V. 

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING IN THE WAVELET-

TRANSFORMATION AREA 

 

In this work we consider methods for marking images with digital watermarks, for example, in order 

to authorize multimedia products. The proposed marking method is based on the Corvi algorithm, but the 

digital watermark is placed in the spectral area, thereby ensuring its increased compression strength or 

when converting a marked image. There are presented quantitative characteristics that confirm the 

effectiveness of this method in comparison with known methods. 

In some cases, the marking of a digital image is carried out with a black and white logo, acting as a 

digital watermark. The advantage of using the logo as a DW is the simplicity and visibility of the 

establishment of copyright and commercial rights to multimedia products after the release of the DW. 

Usually a logo is a picture that is heterogeneous, that is, there are large areas of black and white, and when 

added to the image, it can distort it. Therefore, there are creating new methods for the best solution of this 

problem. 

Due to the intensive development and diffusion of technologies, that allow the computer to integrate 

process and synchronously reproduce different types of signals (so-called multimedia technologies) with the 

help of a computer, the question of the protection of information presented in digital form is extremely 

relevant. 

It is concluded that marking algorithms, similar to the modified Corvi method, hide the DW for the 

perception of part of the вейвлет transform, have sufficient resistance to digital signal processing methods 

and can be adapted in conjunction with image compression algorithms. 

Keywords: digital watermarks, marking, wavelet. 
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АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЇ ТА ШУМУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 

 
У статті розглядаються нові принципи та підходи до розробки систем та їх окремих 

датчиків щодо вимірювання параметрів вібрації та рівня шуму будівельних машин. Пропонується 

використання багатовекторних датчиків. За допомогою спеціально запрограмованих логічних 

контролерів з’являється можливість визначення напряму вібрації. Завдяки впровадження як 

найменше трьох датчиків з’являється можливість визначення місця джерела надлишкової 

вібрації у складних механічних приладів. Такий спосіб надає можливість визначення несправного 

елемента або вузла механічного виробів. Окрім вібрації часто робота будівельних машин пов’язана 

з надзвичайним рівнем шуму. Рівень шуму приділяється нормами, яких повинен притримуватися 

виробник. Але в ході експлуатації часто рівні шумів можуть змінюватися. Так виникає 

необхідність в періодичної перевірки як параметрів вібрації та рівня шумів безпосередньо 

будівельних машин так і параметрів датчиків вимірювальних систем, якими ці характеристики 

контролюються. 
Ключові слова: напрям вібрації, рівень шуму, інформаційно-вимірювальна система, 

програмовані контролери, будівельні машини. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Здійснюючи контроль за роботою 

апаратури та технічних пристроїв, перевірюючи їх на надійність і міцність, важливу роль 

відводять вибору параметрів датчиків вібрації та аналізу шумів, що використовуються 

відповідними інформаційно-вимірювальними системами. Найбільш актуально це питання 

піднімається при випробуваннях в екстремальних умовах, коли первинні перетворювачі 

вимірювальних датчиків працюють на межі своїх характеристик і похибки вимірювань 

найбільші. Планові регулярні вимірювання параметрів вібрації обов'язково проводяться один 

раз на рік на виробництві машин, що генерують сигнали вібрації та шуми, а також на 

промислових та виробничих майданчиках, де працює різноманітне технологічне обладнання. 

На таких об’єктах, як: крани, будівельна, вантажна, військова техніка; ліфти, особливо 

вантажні; будівельні інструменти  та інші об'єкти генеруються високі рівні вібрації, які часто 

можуть перевищувати допустимі санітарні норми і можуть впливати на здоров’я як 

операторів, так і людей, що знаходяться поблизу цих об’єктів. 

У деяких випадках жителі міст і населених пунктів мають право на звернення зі скаргою 

до місцевої влади, на проведення спеціальних експертиз по вимірюванню рівнів вібрації. 

Експертиза проводиться за загальними правилами, регламентованими методологією 

вимірювання вібрацій як на робочих місцях оператора (місцева вібрація), так і на об’єктах 

(загальна вібрація). 

В якості первинних чутливих елементів вібрації часто надають перевагу 

п'єзоелектричним перетворювачам. У більшості випадків такі первинні перетворювачі 

вимагають підведення енергії для забезпечення їх працездатності, і виведення корисного 

сигналу. Для перетворювачів генераторного типу перша проблема виявляється вирішеною, а 

питання виведення корисного сигналу залишається. При цьому необхідно забезпечити жорсткі 

вимоги механічної надійності, із одночасною стабільністю метрологічних характеристик як в 

умовах безперервної експлуатації, так і при їх тривалому зберіганні. 

Таким чином, дослідження з розробки нових конструкцій первинних перетворювачів і 

нової технології їх виготовлення, що забезпечує отримання більш високонадійних і 

високоефективних датчиків, які представляють стабільно достовірну вимірювальну 

інформацію про стан і працездатність складних технічних об'єктів, є актуальною. 

Із налагодження інформаційно-вимірювальних систем витікає необхідність дослідження 

та визначення параметрів первинних перетворювачів вібрації. При цьому найчастіше 
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досліджувалися амплітуда та частота вібрацій. До списку основних параметрів слід віднести 

чутливість та інерційність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах [1, 2] зазначалось, що важливим 

параметром датчиків є вектор максимальної амплітуди. Там же було розглянуто контактні 

методи дослідження вібрацій з застосуванням найбільш простого методу їх реєстрації за 

допомогою п'єзоелектричних датчиків. Тут реєстрацію переміщень при малих амплітудах 

вібрацій проводять амплітудним методом по зміні вихідної потужності в разі прохідної схеми 

включення резонатора або відображеної потужності, у випадку застосування кінцевого 

включення. Недоліками цього методу вимірювання є високі вимоги до сталості потужності, 

що підводиться до резонатора та необхідність високої стабільності частоти збудження. В 

цьому способі реєструється зсув резонансної частоти, що можна зробити з дуже високою 

точністю. Але такій спосіб стає ефективним тільки у разі малих амплітуд вібрацій коли не 

виконувались випробування мережевих параметрів. 

У датчиків, де спосіб застосування вимірювального перетворювача можна визначити як 

диференційний, використовується тільки узагальнена інформація від датчика. Такий спосіб 

вирішує важливу задачу – лінеаризація характеристики датчика практично у всьому його 

робочому діапазоні, для цього в конструкції датчика чутливі елементи розташовуються 

попарно симетрично, а для лінеаризації характеристики береться середньо квадратичне 

значення вихідного параметра кожної пари перетворювачів [2].  

Метою роботи є проведення аналізу способів визначення параметрів вібрації та шуму 

будівельних машин. 

Виклад основного матеріалу. В запропонованому раніше методі [3-6] з'являється 

можливість отримання лінійної характеристики після першого перетворення, що дозволяє 

значно спростити схеми обробки інформації та зменшити сумарні похибки. При системному 

підході до знімання інформації отримана можливість з однаковою точністю зняття показників 

датчика практично з будь-якого напрямку – тобто багатовекторно. В цьому випадку обробка 

інформації проводиться в програмованому контролері, для діагностування параметрів вібрації 

необхідні в першу чергу надійні, високоточні датчики. Датчики, які в сьогоденні є 

невіддільною частиною каналів зворотного зв'язку практично будь-якої інформаційно-

вимірювальної системи, повинні відповідати зростаючим потребам ринку: вони повинні бути 

компактними, здатними функціонувати в жорстких умовах експлуатації. 

Попередні дослідження були проведені у середовищі MatLAB, і дали позитивні 

результати. Математичні функції перетворення описані в роботах [3]. Дослідження напряму 

максимальної амплітуди вібрації датчика дали хороші  результати; крім того похибка 

визначення кута (напряму) максимальної амплітуди склала майже 8,5°, при заданому куті 

220°. В результаті дослідження багатовекторного тензодатчика було визначено напрям 

максимальної амплітуди датчика з восьмигранною балкою прямого типу та датчика з 

восьмигранною балкою   закрученими гранями. Похибка визначення кута була в межах одного 

градуса, що в більшості випадків достатньо для визначення напряму джерела вібрації [4]. 

Акустичні характеристики будівельно-оздоблювальних машин визначаються на їх 

відповідність чинним нормам. Розрізняють два види нормування: технічне і гігієнічний. 

Технічне нормування обмежує шумові характеристики машин; гігієнічний направлено на 

дотримання діючих санітарних норм, що забезпечують безпечні для здоров'я оператора умови. 

Ці два види нормування тісно пов'язані між собою, так як власні акустичні характеристики 

машин визначають і їх гігієнічні характеристики на робочому місці оператора.  

Акустична характеристика машини визначається в основному шумом технологічного 

процесу, який є постійним; шумовий вплив на оператора складаються з шуму машин і шуму 

перешкод, причому потрібно враховувати і час вплив шуму.  

Дослідження проводилися згідно з розробленою методикою визначення і контролю 

шумових характеристик машини ІВ-92 - електричного вібратора, який призначений для 

ущільнення бетону, транспортування, вивантаження, просіювання сипучих матеріалів. 
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Методика розроблена на підставі діючих ГОСТів і конкретизує положення цих стандартів 

відповідно до специфіки роботи вібратора [10, 11]. 

 

Таблиця 1 

Шумова 

характеристика, дБ 

Зав. 

№№ 

Середньо геометричні частоти октавних смуг, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівні  

звукової  

міцності 

7-87 

9-87 

10-87 

98 

99 

101 

69 

72 

69 

64 

64 

63 

67 

64 

64 

73 

73 

72 

64 

66 

70 

69 

73 

74 

68 

68 

69 

Максимальний рівень 

звукової потужності 
 101 72 64 67 73 70 74 69 

Допустимі значення 

звукової потужності 
 103 74 66 69 75 72 76 71 

 

Для проведення дослідження були обрані: 

-кількість зразків для випробувань - 5; 

-випробувальний простір - вільне звукове поле; 

-кількість контрольних точок - 8; 

-вимірювально поверхню - на відстані 1 метр від джерела шуму паралелепіпеда що 
огинає; 

-шумові характеристики машини: рівні звукової потужності в основних смугах частот 

63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц у відповідності з ГОСТ 12.1.026-80; 

-шумова характеристика машин на робочому місті оператора – середній еквівалентний 

рівень звука ДБА; 

- час роботи оператора за робочу зміну – 240 хв.; 

- обробка результатів вимірювань – згідно з ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 12.1.03-83; 

- контроль відповідності фактичних параметрів шуму на робочому місті оператора 

значенням що допускаються за ГОСТ 12.1.003-83 и СН 3223-85. 

Усереднені результати рівнів звукового тиску вібратора електричного ІВ-92, 

максимальний і допустимий рівні наведені в табл. 1. Результати вимірів середнього рівня 

звуку, еквівалентного (з урахуванням тривалості роботи оператора - зменшені на 3 дБ), 

наведені в табл. 2 [10]. 

 

Таблиця 2 

Зав. 

№№ 

Результати замірів, дБ Середн. 

рівень 

звука, 

дБ 

Еквів. 

рівень 

звука 

Доп. рівень 

звука за ГОСТ 

12.1.003-83, дБ 

Доп. рівень 

звука, дБ, за 

СН 3223-85 
1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 

7-87 

7-87 

10-87 

70 

72 

70 

68 

71 

69 

 

69 

72 

69 

71 

72 

72 

70 

71 

72 

70 

72 

70 

67 

69 

67 

85 80 

 

З метою розширення вказаних можливостей використовуються електронні системи, що 

базуються на інструментах з можливостю проектування Arduino. Arduino – це електронний 

пристрій для розробки та проектування електронних схемних рішень, які надають більше 

можливості взаємодії з навколишніми будь-якими датчиками та дозволяють проводити 

обробку їх даних. Платформа призначена для «physical computing» з відкритим програмним 

кодом. Вона побудована на достатньо простій друкованій платі з сучасним середовищем. 

Електронні пристрої Arduino можна використовувати як інформаційно-вимірювальну 
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систему для приймання сигналів від різних цифрових і аналогових датчиків, які можуть бути 

підключені до нього, а також для управління різними виконавчими пристроями або окремими 

інтелектуальними датчиками. Проекти пристроїв, які засновані на Arduino, можуть працювати 

самостійно або взаємодіяти з програмним забезпеченням на комп'ютері. [5]. 

Для здійснення модулів існує безліч мікроконтролерів і платформ, що пропонують 

схожу функціональність. Всі пристрої повинні об'єднувати розрізнену інформацію від 

різноманітних датчиків. Програмне забезпечення Arduino працює під різними оперативними 

системами: більшість мікроконтролерів обмежується Windows. Середовище програмування 

Arduino достатньо просте і зрозуміле та підходить для користувачів будь якого рівня. 

Висновки. Зменшення вібрації машин і виробничого обладнання, оздоровлення праці і 

побуту людей набувають все більшого значення. Проблеми, пов'язані з оцінками вібрації, 

стосуються як встановлення їх допустимих рівнів при впливі на людину, так і характеристик 

вібрації  випромінюваних джерелами. При дослідження датчиків для проведення вібраційних 

випробувань доцільно використовувати інформаційно-вимірювальні системи з використанням 

програмованих логічних контролерів, що дозволяє здійснювати контроль та корегувати 

параметри перетворювачів на межі характеристик. Все це дає можливість розробки 

універсальних модулів, які можна використовувати окремо як будь-яку інформаційно-

вимірювальну систему, так і сполучати з іншими системами. За результатами проведеного 

експерименту отримано шумові характеристики вібратора ИВ-92 та визначена шумова 

характеристика на робочому місті оператора – середній еквівалентний рівень шуму, який не 

перевищує того, що припущено за СН 3223-85. 
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ И ШУМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

В статье рассматриваются новые принципы и подходы к разработке систем и их 

отдельных датчиков по измерению параметров вибрации и уровня шума строительных машин. 

Предлагается использование многовекторных датчиков. С помощью специально 

запрограммированных логических контроллеров появляется возможность определения 

направления вибрации. Благодаря внедрению как минимум трех датчиков появляется 

возможность определения источника избыточной вибрации у сложных механических приборов. 

Такой способ предоставляет возможность определения неисправного элемента или узла 

механического изделий. Кроме вибрации часто работа строительных машин связана с 

чрезвычайным уровнем шума. Уровень шума определяется нормами, которых должен 

придерживаться производитель. Но в ходе эксплуатации часто уровни шумов могут меняться. 

Так возникает необходимость в периодической проверке параметров вибрации и уровня шума как 

строительных машин, так и параметров датчиков измерительных систем, которыми эти 

характеристики контролируются. 

Ключевые слова: направление вибрации, уровень шума, информационно-измерительная 

система, программируемые контроллеры, строительные машины. 
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ANALYSIS OF PARAMETERS OF VIBRATION AND NOISE BUILDING MACHINES 

 

In clause new principles and approaches to system engineering and their separate gauges on 

measurement of parameters vibration and noise level of building machines are considered. Use of 

multivector gauges Is offered. By means of specially programmed logic controllers there is an opportunity 

of definition direction vibrations. Owing to introduction at least three gauges there is an opportunity of 

definition  source of superfluous vibration at complex mechanical devices. Such way gives an opportunity 

of definition  faulty element or unit mechanical products. Except for vibration often work of building 

machines is connected with extreme noise level. Noise level is defined by norms which the manufacturer 

should adhere. But during operation levels of noise can often vary. So there is a necessity for periodic check 

of parameters of vibration and noise level both building machines, and parameters of gauges of measuring 

systems by which these characteristics are supervised. 

Keywords: vibration direction, noise level, information and measurement system, programmable 

controllers, construction machines. 
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МАТЕМАТИЧНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІЛОТАЖНО-НАВІГАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА ПІД ЧАС 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЬОТУ 

 
В роботі показано, що при досліджені стійкості складних технічних систем в основному 

використовують динамічні системи, які описуються диференціальними рівняннями.  Аналіз 

класичних визначень стійкості систем, описуваних диференціальними рівняннями, показав, що 

вони використовуються при дослідженні систем, у яких або випадковими факторами можна 

знехтувати, або вони носять характер «малої» перешкоди, як це має місце, наприклад, у багатьох 

системах автоматичного регулювання. Але в процесі управління повітряним судном звичайно 

можуть бути зовсім інші випадки.  

Крім того, для складних технічних систем, що функціонують в умовах зовнішніх і 

внутрішніх збурювань, класичні поняття стійкості не дозволяють оцінити можливості 

системи по парируванню позаштатних ситуацій на структурному рівні. Показано, що нова 

властивість систем – функціональна стійкість доповнює основні положення класичної теорії 

стійкості для складних організаційних систем. Дано математичну формалізацію властивості 

функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна під час 

горизонтального польоту. Це визначення вимагає, щоб деяка властивість системи зберігалося в 

тому або іншому імовірнісному змісті на заздалегідь обраному інтервалі часу. 

Одержала подальший розвиток існуюча концепція функціональної стійкості складних 

технічних систем, яка відрізняється від існуючих підходів запропонованою стратегією та 

принципами забезпечення властивості функціональної стійкості пілотажно-навігаційного 

комплексу повітряного судна. 

Ключеві слова: пілотажно-навігаційний комплекс, повітряне судно, функціональна 

стійкість.  
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Вступ. В наш час постійно зростають вимоги до безпеки польотів. Відомо, що всі 

позаштатні ситуації на повітряних суднах розподіляються на складні, аварійні та 

катастрофічні. Відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) 

імовірність виникнення на повітряному судні складної ситуації на одну годину польоту не 

повинна перевищувати 10-4, аварійної ситуації – 10-6, а катастрофічна   ситуація – 10-7. 

Статистика авіаційних катастроф та подій як в Україні, так ї в світі, для цивільної авіації, 

дозволяє зробити висновок про те, що найбільш поширеною причиною аварійності (від 60 до 

80 %) є, так званий, людський чинник. Це пояснюється, переважно, обмеженими 

можливостями людини щодо управління складною технікою в екстрених ситуаціях. 

Пілотажно-навігаційний комплекс (ПНК) – це комплекс бортового обладнання, що 

забезпечує вирішення завдань пілотування і навігації літака або вертольота (згідно з 

ГОСТ 22837 77). 

Принцип побудови ПНК заснований на створенні резервованих і повністю 

контрольованих трактів, починаючи від датчиків інформації і закінчуючи виконавчими 

елементами, що забезпечує необхідну надійність й відмовостійкість та зниження впливу 

відмов на безпеку польотів. Для найбільш відповідальних, з точки зору безпеки, режимів 

система синтезується, як правило, троїрованою, а для менш відповідальних – дубльованою.  

Функціональна стійкість ПНК − це властивість перебувати в стані працездатності, тобто 

виконувати необхідні функції протягом заданого інтервалу часу або наробітки в умовах відмов 

складових частин через зовнішні і внутрішні фактори. Показники функціональної стійкості 

характеризують результат її забезпечення шляхом перерозподілу існуючої надмірності або 

ресурсів у позаштатних ситуаціях [1-5]. 

Дослідження показали, що функціональна стійкість складної технічної системи поєднує 

властивості надійності (безвідмовності), відмовостійкості і живучості. Функціональна 

стійкість розглядається, як властивість системи успішно завершити завдання при 

регламентованому числі змін в стані самої системи, тобто зберегти її працездатність після 

прояву припустимого числа відмов і зовнішніх збурювань [6]. Реалізація функціональної 

стійкості досягається за рахунок використання у складній технічній системі різних уже 

існуючих видів надмірності (інформаційної, функціональної, структурної, часової, 

навантажувальної та ін.) шляхом перерозподілу ресурсів з метою парирування наслідків 

позаштатних ситуацій. Принциповим є те, що на етапі проектування не повинна вводитися 

додаткова надмірність, а парирування наслідків позаштатних ситуацій здійснюється 

перерозподілом уже існуючих ресурсів. Проблема полягає у виявленні вже наявної 

надмірності та формуванні сигналів у потрібний момент на її перерозподіл. У цьому є основна 

відмінність задачі забезпечення функціональної стійкості від задачі побудови структурно 

надмірних систем.  

Варто зазначити, що не всяка система може мати властивість функціональної стійкості, 

а саме, якщо немає надмірності, то нема чим і управляти при парируванні наслідків 

позаштатних ситуацій, значить навіть потенційно неможливо забезпечити цю властивість. 

Виникає логічне запитання про наявність зазначених видів надмірності в ПНК повітряного 

судна, а також про її кількісну оцінку.  

Постановка наукового завдання. В сучасних умовах гостро постає завдання  

забезпечення властивості функціональної стійкості процесів навігації та  управління рухом 

повітряного судна під час горизонтального польоту. Для вирішення даного завдання в роботі 

проведено математичну формалізація функціональної стійкості пілотажно-навігаційного 

комплексу повітряного судна під час горизонтального польоту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної 

проблеми та на які опираються автори. Дослідження існуючих науково-обґрунтованих 

підходів підвищення ефективності складних технічних систем дозволили зробити висновок 

про формування, за останні роки, нового пріоритетного підходу, пов'язаного із забезпеченням 

системі властивості функціональної стійкості. Розробці теорії функціональної стійкості 
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авіаційних комплексів присвячені роботи Баранова Г.Л., Машкова О.А., Артюшина Л.М., 

Барабаша О.В., Кравченка Ю.В., Неділька С.М. та іних [1 - 3, 7]. 
Аналіз показав, що будь-який літальний апарат, як складна технічна система може бути 

охарактеризований різними властивостями. Якщо розглядати його як засіб транспортування 

різних вантажів та пасажирів, то особлива увага концентрується на таких даних повітряного 

судна, як дальність польоту, вантажопідйомність, маневреність, ресурс та ін. Ці дані 

представляють собою льотно-технічні характеристики. З іншого боку, повітряне судно 

необхідно розглядати і оцінювати як об’єкт управління. При цьому для повітряного судна, що 

пілотуються, визначаються простота і зручність пілотування або управління рухом, 

можливість ефективного виконання польотного завдання, безпека польоту та ін. Указані 

властивості суть пілотажні характеристики повітряного судна (ПС). Безумовно, що 

покращення льотно-технічних і пілотажних характеристик ПС тісно пов’язано з прогресом 

авіаційної техніки.  

Аналіз показав, що існуючі підходи до побудови та проектування ПНК не повною мірою 

забезпечують сучасним вимогам безпеки польотів.  Зміни льотно-технічних характеристик 

ПС, розвиток авіаційної техніки характеризуються розширенням багатомірних 

експлуатаційних областей в просторах станів з одно часовим підвищенням надійності, 

точності та безпеки виконання польотів, що вимагає при проектуванні ПНК нового підходу. 

Характерною рисою такого підходу є комплексна розробка, що дозволяє спочатку проектувати 

структуру системи в цілому, а потім уже виконувати технічне проектування окремих 

складових елементів і пристроїв, параметри яких повинні задовольняти вимогам до системи. 

Складність системи, наявність багатьох перехресних зв'язків між підсистемами породжує такі 

властивості системи в цілому, які не визначаються відомими властивостями окремих 

елементів. Тому відомо, що складна система, створена з окремих елементів, можливо, навіть 

оптимально побудованих, може бути неоптимальною в цілому й навпаки [2]. 

Склад ПНК повинен оптимізуватися за єдиним критерієм або комплексом критеріїв, що 

характеризують і показують якість функціонування по виконанню основних поставлених 

перед комплексом задач і техніко-економічних та експлуатаційних вимог до нього. Відомо, 

що особливістю розвитку сучасних авіаційних комплексів є оптимізація їх характеристик за 

критерієм ефективності. За визначенням оптимізація означає відшукання найкращого 

варіанта,  а для її здійснення необхідно мати критерій, який характеризує ефект від створення 

і використання техніки. Цей критерій повинен дозволяти оцінити і порівняти всі наслідки 

створення і використання техніки, які проявляються в техніко-економічних характеристиках 

комплексів. Вибір критерію оцінки оптимальності набуває особливої актуальності при 

застосуванні пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна під час горизонтального 

польоту. 

Кількісно критерії порівняння варіантів технічних рішень, що застосовуються в процесі 

створення та експлуатації, визначають через показники ефективності. Ці показники, зазвичай, 

виражають як позитивні, так і негативні властивості і дозволяють якоюсь мірою судити про 

ефективність техніки в широкому змісті. Поряд із широким тлумаченням терміна 

«ефективність» застосовується і більш вузьке, коли під ефективністю розуміється тільки 

позитивний, зазвичай, технічний результат. В ряді робіт при порівнянні варіантів технічних 

рішень застосовуються комплексні показники, наприклад, «ефективність – вартість» або 

«ефективність – вартість – час» [5, 7]. 

Аналіз показав, що структура комплексних показників досить різноманітна і вони 

можуть містити в собі, крім міри відповідності своєму призначенню, вартість та інші, різні за 

своїм змістом показники, тому найбільш часто ефективність визначається як міра доцільності 

вибору того або іншого технічного рішення, що визначає характеристики технічної системи 

при проектуванні, або методу її застосування при експлуатації. Інакше кажучи, під 

ефективністю складної авіаційної людино-машинної системи, як правило, розуміють ступінь 

її пристосованості виконувати ті функції, заради яких вона створена. Показниками 

ефективності можуть служити різні за характером величини. Вибір показника визначається 
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пріоритетом цілей створення системи. При створенні системи намагаються врахувати, за 

можливістю, всі критерії ефективності. Розмаїття критеріїв часто приводить до протиріччя 

між ними. У цьому випадку рішення, що задовольняє всім критеріям, є компромісним 

варіантом. 

За стратегією забезпечення функціональної стійкості професора Машкова О.А., яка 

отримала подальший розвиток в роботах професорів Кравченка Ю.В., Неділька С.М. та 

Барабаша О.В., парирування наслідків зовнішніх впливів, передбачених умовами, 

здійснюється в 3 етапи: виявлення; розпізнавання; парирування [3]. Виявлення залежить в 

основному від ступеня виразності так званого приваблюючого ефекту. При добре вираженому 

приваблюючому ефекті ситуація відразу звертає на себе увагу. Відмови із середнім 

приваблюючим ефектом виявляються, як правило, шляхом порівняння заданих параметрів, що 

характеризують рух, і поточних параметрів. Наприклад, відмова датчика первинної інформації 

в контурі управління, в результаті чого змінюється траєкторія літального апарата. Відмови з 

низьким приваблюючим ефектом виявляються тільки шляхом порівняння стану декількох 

вимірювальних, обчислювальних, виконавчих систем. Процес розпізнавання відмов 

визначається наявністю або відсутністю конкретної інформації про їх виникнення. Етап 

парирування наслідків позаштатних ситуацій полягає у формуванні та впливі на систему так 

званого відновлюючого управління. Під відновлюючим управлінням розуміється управління, 

що парирує наслідки відмов, збоїв, руйнувань, а також впливів інших зовнішніх 

дестабілізуючих чинників, передбачених умовами, з метою збереження, хоч і з деяким погір-

шенням, основних функцій системи шляхом перерозподілу надмірності [3]. 

Існує достатньо багато визначень терміна «стійкість». В залежності від розв'язуваної 

задачі, від призначення системи застосовуються різні варіанти понять стійкості – стійкість по 

Ляпунову, стійкість по ймовірності, практична стійкість, стійкість по Лагранжу, орбітальна 

стійкість тощо. Важлива особливість стійкості полягає в тому, що це поняття ставиться не до 

розглянутого фізичного об'єкта, а тільки до якої-небудь його властивості. Так, система може 

бути стійка стосовно деяких збурювань у змісті одного визначення і нестійка в змісті іншого 

визначення. Для різних систем і різних визначень розроблено досить багато методів аналізу 

стійкості. До основних з них можна віднести: методи Ляпунова, Вишнеградського, Рауса-

Гурвіця, Михайлова, Найквіста, Ципкіна, Попова та інші. В класичній теорії стійкості 

розроблені критерії й ознаки, за якими можна встановити факт стійкості системи. 

Аналіз літератури показав, що при рішенні задач структурного і параметричного синтезу 

широко використовується поняття стійкості. При цьому, крім установлення факту стійкості, 

визначається запас стійкості відповідно до конкретної ознаки, а також області стійкості у 

фазовому просторі параметрів системи. Однак аналіз різних понять стійкості, методів 

визначення стійкості показав, що класична теорія стійкості оперує в основному з динамічними 

системами, які описуються системою диференціальних рівнянь у різних модифікаціях: лінійні, 

нелінійні, цифрові, стохастичні, адаптивні, оптимальні та інші системи. Проблема визначення 

стійкості складних організаційних систем, до класу яких відноситься ПНК, на сьогоднішній 

день залишається вирішеною не повністю. Місце функціональної стійкості в системі 

властивостей складних технічних систем, таких як  надійність, живучість і відмовостійкість 

(рис. 1) визначено в роботі [2]. Аналіз даної роботи дозволив підкреслити, що: 

сутність надійності системи в збереженні у часі та встановлених межах значень всіх 

параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах та 

умовах застосування, технічного обслуговування і транспортування при експлуатаційних 

відмовах, викликаних фізичним старінням, конструктивно-виробничими недоліками; 

надійність забезпечується застосуванням високонадійної елементної бази і системи 

технічного обслуговування; 

сутність відмовостійкості – у збереженні працездатності системи в цілому із заданою 

якістю при експлуатаційних відмовах і збоях в елементах системи; відмовостійкість 

забезпечується застосуванням всіх видів резерву, можливістю деградації системи до заданого 

рівня; 
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сутність живучості – у здатності системи протидіяти зовнішнім впливам, зберігаючи 

обмежену працездатність; живучість забезпечується заходами щодо захисту від зовнішніх та 

внутрішніх впливів; 

сутність адаптивності – у збереженні якоїсь частини системи при зміні множини 

параметрів, що дозволяє оптимальним чином досягти тієї мети, що була визначена. 

 

 
 

Рис. 1. Місце функціональної стійкості в системі властивостей складних технічних 

систем 

 

На підставі проведеного аналізу виявлено існування протиріч між вимогами до системи 

автоматичного управління повітряного судна: між вимогою до підвищення ефективності 

пілотажно-навігаційного комплексу, що потребує додаткових витрат та вимогою на 

зменшення витрат на створення ПНК повітряного судна; між вимогою на зменшення часу на 

створення ПНК, що знижує ефективність системи, та вимогою до збільшення ефективності 

ПНК. Дану суперечливу ситуацію можна вирішити шляхом забезпечення властивості 

функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна під час 

горизонтального польоту умовах зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих впливів. Проте для 

розв’язання поставленого завдання спочатку необхідно провести математичну формалізація 

функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна під час 

горизонтального польоту. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  В системному аналізі після чіткого 

формування проблеми, накопичення необхідної інформації за темою приступають до етапу 

побудови моделі системи. Математична формалізація властивості функціональної стійкості 

ПНК повітряного судна  – важливий науково-обгрунтований крок розв’язання наукового 

завдання забезпечення функціональної стійкості ПНК. Для аналізу стійкості логічно по-перше 

розглянути динамічні системи, математичними моделями, яких є системи звичайних 

диференціальних рівнянь. В наукової літературі є множина різних визначень стійкості, що 

відображують ті або інші особливості поведінки траєкторій і потребуючих різних бажаних 

властивостей рішень, або цілих сукупностей рішень.  
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Проаналізуємо визначення стійкості по Ляпунову А.М., а також деякі його модифікації. 

Для множини об'єктів та процесів математичною моделлю є система звичайних 

диференціальних рівнянь в n-мірному евклідовому просторі ,n а саме,  , ,x F x t  для якої в 

деякій області Ω  n  виконані умови існування й одиничності рішення. Як правило, 

вважають, що Ω збігається з усім простором .n  Проаналізуємо рішення системи  , ,x F x t  

що починаються в момент 0 0t  . Позначимо метрику простору ,n  через ρ, а через x(t, x0), 

0 0t  , – рішення системи  ,,txFx   з початковою умовою  , ,x F x t 0(0)x x . 

Рішення (незбурене) x(t, x0) системи  ,,txFx   стійко по Ляпунову, якщо для всякого 

θ>0 існує таке ε(θ)>0, що при будь-якому 0x , що задовольняє умові 0 0( , )x x   ,  справедливо 

ρ[x(t, x0), x(t,x'0)]<θ при всіх 0t  . 

Якщо додатково до стійкості по Ляпунову вимагати, щоб   

 

 0 0lim ( , ), ( , ) 0
t

x t x x t x


   

 

для рішень, що згадуються у визначенні стійкості по Ляпунову, то одержимо визначення 

асимптотичної стійкості. Асимптотична стійкість, крім безперервності, вимагає, щоб 

«збурена» траєкторія при t→∞ прагнула до метрики ρ. 

На практиці важливе значення мають не тільки чисто якісні висновки про існування 

стійкості, наприклад у змісті Ляпунова, але й характер залежності функції 

 

 0 0sup ( ) sup ( , ), ( , )
t t

t x t z x t x   

 від δ, а для асимптотичної стійкості – порядок убування функції Δ(t). Тому існують й 

інші формулювання стійкості. 

Рішення x(t, x0) стійко, якщо існує таке число 0 0  , що для будь-якого 0   і всякого 

0z , за умови 0 0( , )x x   , при всіх 0t   виконується нерівність 

 

     0 0, , , ' ,t x x t x      

 

де функція θ(ε) належить заданому сімейству функцій L.  θ(ε)≥ε. 

Відомо що, якщо в якості L вибрати сімейство всіх таких функцій θ(ε), 0<ε≤ε0, при θ(ε)→0 

при ε→0, то одержимо визначення стійкості по Ляпунову. У якості L може бути обране 

сімейство функцій, що мають вид О(ε). Інший приклад доставляють функції θ(ε), що 

задовольняють умові θ(ε)≤Kεα, де 0K   і 0 1  – деякі константи. Подібним чином для 

асимптотичної стійкості можна обміркувати характер прагнення функції Δ(t)→0. Тому 

існують такі терміни, як експонентна стійкість, гармонійна стійкість та ін. 

Проаналізуємо модель    , , .x F x t R x t   Рішення x(t, x0) системи  , ,x F x t  стійко 

при постійно діючих збурюваннях, якщо   θ>0  ε1(θ)>0 і ε2(θ)>0 такі, що при будь-якому 

початковому стані z' і функції R(z,t), що задовольняють умовам:  

1) 0 0 1( , ) ( )x x    ; 

2)   2( , ),0 ( )R x t   ,  при 0t  ,  0, ( , )x x t x  , має місце 0 0( , ), ( , )x t z x t x       при 

всіх 0t  , де 0( , )x t z   – рішення системи    , , .x F x t R x t  з початковим станом 0z . 

На відміну від визначення Ляпунова у даному визначенні, де порівнювалися два рішення 

однієї й тієї ж системи рівнянь, порівнюються рішення різних систем. Розглянутий випадок 

являє характерний приклад дії збурювань на параметри системи, що не є числовими. В загалі, 
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у визначенні стійкості при постійно діючих збурюваннях передбачається, що збуреними 

параметрами є крапки фазового простору. При цьому обмеження на збурювання задаються 

умовами 

 1) 0 0 1( , ) ( )x x    ;  

 2)   2( , ),0 ( )R x t    (при 0t  ),   0, ( , )x x t x   і наведеними у визначенні. 

Схожою по постановці є задача про стійкість при параметричних збурюваннях. Для неї 

права частина системи  , ,x F x t залежить від деяких числових параметрів і параметрів, що 

мають функціональну природу, а вид припустимих збурювань, що діють на параметри 

системи, визначає сімейство «збурених» функцій F. 

Прийнято вважати, що система  стійка по Лагранжу говорять, якщо всі рішення системи 

 , ,x F x t  обмежені при 0t  . Отже, стійкість по Лагранжу можна інтерпретувати, як 

збереження властивості траєкторій перебувати в обмеженій частині фазового простору при дії 

збурювань довільної величини на початкові стани. Рішення системи  , ,x F x t  гранично 

обмежені, якщо існує така обмежена множина Q у фазовому просторі системи, що для будь-

якого початкового стану x0 існує число T(x0), для якого справедливо x(t,x0)Q при всіх 

0( )t T x . Тому при граничній обмеженості всі траєкторії системи  , ,x F x t  попадають у 

множину Q. 

Аналізуючи поводження систем на кінцевому інтервалі часу, перейдемо до 

формулювання практичної стійкості. Розглянемо систему    , , .x F x t R x t   У фазовому 

просторі системи виберемо множину Q. Виберемо число T    і множину Q0 у просторі 

початкових станів системи. Зафіксуємо деяке сімейство P функцій R(x,t), наприклад, 

 

P={R(x,t): ρ[R(x,t),0]<ε; t<T, xEn}, 

 

де ε>0 – фіксоване число. Система має практичну стійкість або стійкістю відносно (Q, 

Q0, P, T), якщо   x0Q0 і {R(x,t)}P  справедливо x(y,x0)Q при t T . 

Із цього слідує, що множина Q є множиною припустимих станів системи, множина Q0 є 

множиною припустимих початкових станів, а сімейство P визначає припустимі постійно діючі 

збурювання. Визначення має сенс як при кінцевих, так і при нескінченних значеннях T. У 

загальному випадку доцільно не задавати множин Q0 і P, і задати одну підмножину Q0 

припустимих значень параметрів у множині параметрів системи, що збурюють.  

Проаналізуємо математичну модель системи виду 

 

     , , ,x F x t x t t     

 

 де σ(x,t) – матриця з елементами σij(x,t); ( )t  – векторний випадковий процес, називаний 

білим шумом. Позначимо  

1/2

2

, , 1

sup , .ij
x t i j

x t 


 
  

 
  Рішення x(t,z0) системи  , ,x F x t  слабо 

стійке щодо випадкових збурювань, якщо для будь-яких ε>0 і γ>0 існують ε*, c>0 такі, що при 

всіх t[0,∞), ρ(x0,x'0)<ε*, ε*<c має місце     0 0, , * , ' 1 ,P t x z t x        де x*(t,x'0) – рішення 

системи      , , ,x F x t x t t     з початковим станом x'0. Дане визначення є імовірнісним 

аналогом стійкості при постійно діючих збурюваннях.  

Таким чином, виконаний аналіз визначень стійкості для систем диференціальних 

рівнянь, дозволяє зробити висновок, що поняття стійкості по Ляпунову, асимптотичної 

стійкості та інші природно можуть бути узагальнені для систем більше загального виду. 
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Сформулюємо відмінності між стійкістю складних технічних систем і динамічних 

систем. Аналіз наведених понять і визначень стійкості систем, описуваних диференціальними 

рівняннями, показав, що вони використаються при дослідженні систем, у яких або випадкових 

факторах можна зневажити, або вони носять характер «малої» перешкоди, як це має місце, 

наприклад, у багатьох системах автоматичного регулювання. Зовсім інше положення виникає 

при дослідженні складних систем. Під складною системою розуміється сукупність 

взаємозалежних, у тому числі керованих підсистем, що виконують різні функції й можливо 

роз'єднаних у просторі та часі, об'єднаних загальною системою управління з метою 

координації спільного функціонування для оптимального рішення задач, поставлених перед 

системою.  

Складна технічна система в цілому не піддається повному математичному опису, а якщо 

і вдається розробити математичну модель, то практично не вдається провести її аналітичне 

дослідження, як це можливо в теорії систем автоматичного управління [8]. Аналогічно тому, 

як розглядалися можливі постановки задач про стійкість для диференціальних рівнянь, 

розглянемо різні формулювання стійкості для складних систем. 

В роботі [9] розглянута стійкість систем масового обслуговування (СМО). Надано 

визначення для  СМО з очікуванням, на вхід якої надходить однорідний потік заявок. Wn(t) – 

функція розподілу часу очікування n вимогою початку обслуговування. Випливаючи з [9], 

названо СМО: 

1) функціонуючою стійко, якщо послідовність функцій розподілу {Wn(t)} має межу при 

n→∞ власну функцію розподілу W(t) у всіх точках безперервності (W(t) називається власною 

функцією розподілу, якщо W(∞)=1); 

2) функціонуючою субстійко, якщо для послідовності {Wn(t)} при всіх n і t виконується 

W(t)≤Wn(t), де W(t) – власна функція розподілу; 

3) функціонуючою нестійко, якщо не виконується властивість субстійкості. 

З визначення слідує, що субстійкість є більш широким поняттям, чим стійкість. На 

практиці доцільніше розглядати не послідовність функцій розподілу {Wn(t)}, а послідовність 

деяких функціоналів від цих функцій {f(Wn)}, зокрема, у якості f можуть виступати моменти 

функцій Wn, значення функцій при фіксованій величині аргументу і т.д. При цьому під 

стійкістю можна розуміти, наприклад, обмеженість послідовності {f(Wn)}. 

Дамо формалізоване визначення функціональної стійкості ПНК повітряного судна на 

основі теоретичного підходу. Отже, нехай внутрішній стан x розглянутої системи є елементом 

множини ,n  (фазового простору). Процес функціонування визначається законом зміни 

внутрішнього стану в часі. Будемо вважати, що функціонування системи визначається деяким 

набором параметрів . Поняттю «параметр» дамо  широкий зміст. Відповідно до цього  − 

елемент множини А, названого надалі множиною або простором параметрів. Таким чином, 

зміна внутрішнього стану в часі ( , )x t  залежить від . При цьому ,t I де I  сукупність 

розглянутих моментів часу, тобто інтервал функціонування системи. 

Дослідження показали що в загальному випадку функція часу ( , )x t   є реалізацією 

деякого випадкового процесу. Як правило, якість роботи будь-якої системи оцінюється за 

допомогою функціоналів. Тому доцільно вважати, що на реалізаціях ( , )x t   при будь-якому 

A  задане однопараметричне сімейство дійсних функціоналів 

 { ( , ), , , ,F F x t t t I A         , значення яких при фіксованому  оцінює роботу системи 

до цього моменту. При фіксованому  і фіксованій реалізації ( , )x t   функціонал F  є дійсною 

функцією часу I  . 

Розглянемо множину D різних дійсних функцій з областю визначення I. Нехай   

сукупність деяких підмножин цієї множини. Аналогічно, для кожної множини B   

визначимо сукупність ( )B  деяких підмножин В, обумовлену параметром . Фізичний зміст 

уведених понять наступний. Якщо дійсна функція належить одному із множин сукупності , 
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то це характеризує, основну властивість обраного визначення стійкості. Приналежність же 

одному з підмножин сукупності ( )B  говорить про деякі додаткові властивості, що 

визначають особливість поняття стійкості. Нехай В  деяка множина функцій. Будемо 

позначати через tB  множину значень всіх функцій з В, розглянутих у точці t. Для подальшого 

зручно вважати, що в інтервал I входить фіктивна точка . Тоді, якщо деяка реалізація 

{ , }F I    є елементом заздалегідь обраної множини В, тобто { , } ,F I B     то по 

визначенню .F B

   Якщо ж { , }F I B    , то .F B

  Отже, можна сказати, що 

{ , }F I B     тоді і тільки тоді, коли .F B

   Аналогічно тому, як це робилося для множини 

D, нехай    сукупність деяких підмножин множини параметрів А. Для кожної множини 

А   знайдемо сукупність ( )А  деяких його підмножин, також обумовлену параметром . 

Умовимося розрізняти два числа: а і 0а . 

Таким чином, пілотажно-навігаційний комплекс повітряного судна є функціонально 

стійким відносно 0( , { }, , { }, , , ),F T        де  0 1     деяке число, F   обране 

однопараметричне сімейство функціоналів, Т  деяка підмножина інтервалу функціонування 

I, якщо для будь-якої 0   і будь-якої множини B   можна знайти множину A   таку, 

що для кожного 1 ( )BA A  існує 
11 ( )AB B , що задовольняє при всіх T   і 1A   

нерівності 
1

{ [ ( , ), ] } 1AP F x t t B

       . 

В цьому визначенні як параметр для набору сукупностей { }  виступають множини В з 

, а параметрами для { }  є множини з B . Це визначення вимагає, щоб деяка властивість 

системи зберігалася в тому або іншому імовірнісному змісті на заздалегідь обраному інтервалі 

часу. Множини із сукупності   вказують на характер припустимих збурювань. Якщо ж 

параметри змінюються в одній із множин сукупності ( )В А , то з погляду поставленої задачі 

поводження системи повинне змінюватися незначно. Підмножина Т, що характеризує інтервал 

часу, на якому досліджується стійкість, і сімейство функціоналів F  є неодмінними 

елементами будь-якого часткового визначення. 

Висновки. Дослідження в галузі стійкості складних технічних систем показали, що 

існуюча теорія стійкості оперує в основному з динамічними системами, описуваними 

диференціальними рівняннями. Аналіз класичних визначень стійкості систем, описуваних 

диференціальними рівняннями, показав, що вони використовуються при дослідженні систем, 

у яких або випадковими факторами можна знехтувати, або вони носять характер «малої» 

перешкоди, як це має місце, наприклад, у багатьох системах автоматичного регулювання. Але 

в процесі управління повітряним судном звичайно можуть бути зовсім інші випадки. Крім 

того,  що для складних технічних систем, що функціонують в умовах зовнішніх і внутрішніх 

збурювань класичні поняття стійкості не дозволяють оцінити можливості системи по 

парируванню позаштатних ситуацій на структурному рівні. Показано, що нова властивість 

систем – функціональна стійкість доповнює основні положення класичної теорії стійкості для 

складних організаційних систем. Дано математичну формалізацію властивості 

функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна під час 

горизонтального польоту. Це визначення вимагає, щоб деяка властивість системи зберігалося 

в тому або іншому імовірнісному змісті на заздалегідь обраному інтервалі часу. 

Одержала подальший розвиток існуюча концепція функціональної стійкості складних 

технічних систем, яка відрізняється від існуючих підходів запропонованою стратегією та 

принципами забезпечення властивості функціональної стійкості пілотажно-навігаційного 

комплексу повітряного судна. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ВОЗДУШНОГО СУДНА ПРИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛЁТЕ 

 

В работе показано, что при исследовании устойчивости сложных технических систем в 

основном используют динамические системы, описываемые дифференциальными уравнениями. 

Анализ классических определений устойчивости систем, описываемых дифференциальными 

уравнениями, показал, что они используются при исследовании систем, в которых или 

случайными факторами можно пренебречь, или они носят характер «малого» препятствия, как 

это имеет место, например, во многих системах автоматического регулирования. Но в процессе 

управления воздушным судном обычно могут быть совсем другие случаи.  

Кроме того, для сложных технических систем, функционирующих в условиях внешних и 

внутренних возмущений, классические понятия устойчивости не позволяют оценить 

возможности системы по парирования нештатных ситуаций на структурном уровне. Показано, 

что новое свойство систем – функциональная устойчивость дополняет основные положения 

классической теории устойчивости для сложных организационных систем. Дано 

математическую формализацию свойства функциональной устойчивости пилотажно-

навигационного комплекса воздушного судна во время горизонтального полета. Это определение 

требует, чтобы некоторое свойство системы сохранялось в той или иной вероятностном 

смысле на заранее выбранном интервале времени. 

Получила дальнейшее развитие существующая концепция функциональной устойчивости 

сложных технических систем, которая отличается от существующих подходов предложенной 

стратегией и принципами обеспечения свойства функциональной устойчивости пилотажно-

навигационного комплекса воздушного судна. 

Ключевые слова: пилотажно-навигационный комплекс, воздушное судно, функциональная 

устойчивость. 
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MATHEMATICAL FORMALIZATION OF THE FUNCTIONAL STABILITY OF THE 

AIRCRAFT PILOTAGE-NAVIGATION COMPLEX FOR HORIZONTAL FLIGHT 

 

The paper shows that in the study of the stability of complex technical systems, dynamical systems, 

described by differential equations, are mainly used. Analysis of the classical definitions of the stability of 

systems described by differential equations has shown that they are used in the study of systems in which 

either random factors can be neglected or they have the character of a "small" obstacle, as is the case, for 

example, in many automatic control systems. But in the process of controlling an aircraft, there can usually 

be very different cases. 

In addition, for complex technical systems operating in conditions of external and internal 

disturbances, the classical concepts of sustainability do not allow us to assess the capabilities of the system 

for parrying abnormal situations at the structural level. It is shown that the new property of systems - 

functional stability complements the main provisions of the classical theory of stability for complex 

organizational systems. The mathematical formalization of the functional stability property of the pilot-

navigational complex of an aircraft during a horizontal flight is given. This definition requires that some 

property of the system be preserved in one or another probabilistic sense on a pre-selected time interval. 

The existing concept of functional stability of complex technical systems has been further developed, 

which differs from existing approaches by the proposed strategy and principles of ensuring the property of 

the functional stability of the pilot-navigation complex of an aircraft. 

Key words: flight-navigation complex, aircraft, functional stability. 
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МЕТОД ОБРОБКИ ТРАФІКУ В ЧЕРГАХ LINUX-МАРШРУТИЗАТОРІВ 

 НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

 

У статті розглянуто  застосування нечіткого регулятора для обробки трафіку в черзі 

Linux-маршрутизатора. 

Регулятор на основі нечіткої логіки FLC (Fuzzy Logic Controller) широко застосовується в 

системах управління для контролю за складними процесами нелінійною динамікою і добре 

підходить до задач обробки трафіку в чергах маршрутизаторів при перевантаженнях в мережі. 

З допомогою регулятора FLC можливо запобігати виникненню перевантажень і автоматично 

вибирати оптимальне значення для ймовірності скидання або маркування пакетів в 

маршрутизаторі, щоб регулювати інтенсивність вхідного навантаження при великій кількості 

ТСР-сесій і обмеження швидкості в каналі передачі даних. Здатність регулятора FLC 

утримувати довжину черги біля заданого значення дозволить прогнозувати затримку пакетів у 

черги і зменшить джиттер. 

Спільне застосування методу FLC з технологією явного повідомлення про перевантаження 

ECN здатне скоротити втрати пакетів TCP-з'єднань до мінімуму за рахунок використання 

маркування пакетів замість їх скидання. Використання відкритої платформи на базі операційної 

системи Linux, дає можливість реалізувати власний метод обробки трафіку на маршрутизаторі, 

а також скористатися вже реалізованими в Linux технологіями контролю та управління IP-

трафіком. Нечіткий регулятор завантажується в маршрутизатор у вигляді розробленого 

програмного модуля для ядра Linux. 

Для оцінки параметрів якості обслуговування трафіку, таких як затримка пакетів при 

передачі, джиттер, відсоток втрачених пакетів і коефіцієнт використання каналу, при 

використанні методу FLC, проведені тестові випробування маршрутизатора, як у віртуальному 

оточенні, так і на апаратній платформі. Одночасно через канал з обмеженою швидкістю 

передавалося до 100 TCP-сесій плюс трафік UDP c постійною швидкістю.  

Не зважаючи на перевантаження розроблений метод FLC продемонстрував здатність 

утримувати довжину черги біля заданого значення і не допускати переповнення і спустошень 

черзі в момент перевантаження.  

Результати випробувань показують перевагу розробленого методу перед традиційними FLC 

методами Tail Drop і RED в режимі перевантаження в мережі. 

Ключові слова: активне управління чергами, запобігання перевантажень, нечітка логіка, 

FLC, Linux-маршрутизатор, TCP / IP. 

 

Вступ. Стрімкий розвиток мережевих технологій і збільшення кількості користувачів 

приводить до нерівномірності пропускних здатностей каналів передачі даних і перепадів 

інтенсивності трафіку. Звідси, неминуче виникнення перевантажень на ділянках мережі. Для 

запобігання цьому в чергах маршрутизатора використовують активні методи керування але 

вони не завжди справляються з складною динамікою трафіку і нелінійною зміною 

навантажень. У зв'язку з цим погіршуються такі параметри якості обслуговування трафіку, як 

ефективна скорість передачі даних, процент втрачених пакетів і затримки.  

Регулятор на основі нечіткої логіки FLC (Fuzzy Logic Controller) широко застосовується 

в системах управління для контролю за складними процесами нелінійною динамікою і добре 

підходить до задач обробки трафіку в чергах маршрутизаторів при перевантаженнях в мережі. 

З допомогою регулятора FLC можливо запобігати виникненню перевантажень. 

Метою даної статті є аналіз проведення експериментального дослідження нового 

механізму обробки трафіку в чергах маршрутизаторів на основі регулятора з нечіткою логікою 

FLC.  Для запобігання перевантажень в мережі необхідна перевірка ефективності методу у 

вигляді програмного модуля для Linux-маршрутизатора. Такий модуль дозволяє регулювати 
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інтенсивність вхідного навантаження при великій кількості ТСР-сесій і обмежувати  

швидкість в каналі передачі даних, а також здатний за допомогою  регулятора FLC утримувати 

довжину черги біля заданого значення яка дозволить прогнозувати затримку пакетів у чергах 

і зменшить джиттер.  

Виклад основного матеріалу Для експериментальної перевірки розробленого методу 

управління чергами на основі нечіткої логіки [1-3]було вибрано ядро операційної системи 

Linux, оскільки воно вільно доступне у вихідних кодах на мові програмування С на сайті 

проекту [4] і може бути скомпільована для великої кількості апаратних архітектур. У ядрі 

Linux вже є підтримка безлічі мережевих технологій, таких як стек протоколів TCP/IP, 

технології диференційованого обслуговування DiffServ[5], включаючи різні методи 

управління трафіком і чергами, наприклад метод управління чергами та запобігання 

перевантажень RED, а також можливе додавання нових методів. В якості транспортного 

протоколу за замовчуванням використовується реалізація TCP Cubic. Є також підтримка 

методу повідомлення про перевантаження ECN(RFC-3168), але вона відключена за 

замовчуванням. Таким чином, більшість мережевих технологій вже є і нам необхідно тільки 

впровадити свій метод управління у вигляді модуля ядра.  

 
Рис. 1. Структура Linux-маршрутизатора 

 

Безпосередньо з апаратним забезпеченням маршрутизатора взаємодіє ядро Linux і якщо 

отриманий на мережевому інтерфейсі IP-пакет, адресований локальному IP-адресу, то ядро 

передає пакет в користувальницьке оточення  обслуговуючому додатку. Схема проходження 

пакетів від мережевого інтерфейсу маршрутизатора через ядро Linux показана на рис. 1. 

Для управління трафіком в ядрі використовується додаток tc (Traffic Control) [6], який 

працює в користувацькому оточенні. З допомогою користувальницького додатка tc можливо 

створювати ієрархічні черги, призначати дисципліни обслуговування, проводити 

класифікацію трафіку і застосовувати політику обслуговування в залежності від класу трафіку. 

Для обробки пакетів, що надходять на вхід мережевого інтерфейсу, в ядрі організована вхідна 

дисципліна обслуговування, названа "Ingress Qdics" на рис. 2. Далі в залежності від того, якщо 

IP-пакет, адресований локальному додатку, то пакет надходить в IP-стек для розпакування 

даних для інтерфейсу програми. Якщо одержувачем пакету є інший IP-адресу, то пакет 

надсилається на відповідний вихідний мережевий інтерфейс (пересилання пакетів повинна 

бути активована в ядрі). Вихідний трафік перед передачею в мережу може класифікуватися в 

блоці "Egress Classifier", і в залежності від присвоєного класу відправлятись в окрему чергу зі 

своєю дисципліною обслуговування. 
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Рис. 2. Управління трафіком в Linux-маршрутизаторі 

 

Для конфігурації розробленого модуля використовувалася модифікована утиліта tc. В 

якості основного методу контролю трафіку застосовувався ієрархічний метод "Корзини з 

жетонами" (Hierarhial Tocken Bucket - HTB) [7]. Вхідний трафік поділявся на два класи: клас 

1:10 для трафіку керування та клас 1:5 для тестового трафика. Для тестового класу трафіку 

встановлено обмеження на максимальну швидкість передачі даних 50Мбит/с і далі цей 

трафік обробляється дисципліною обслуговування FLC з максимальною довжиною черги 500 

кбайт і заданою довжиною 250 кбайт. Схема класифікації трафіку наведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема класифікації вихідного трафіку 

 

Параметри утиліти tc для створення описаної вище конфігурації приведені в лістингу 1.  

Лістинг 1. Створення дисциплін обслуговування з допомогою утиліти tc 

 

1. tc qdisc add dev eth0 root netem delay 10ms 

2. tc qdisc replace dev eth0 root handle 1: htb default 10 

3. tc class add dev eth0 parent 1:classid 1:1 htb rate 100Mbit 

4. tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 50Mbit ceil 100Mbit prio 1 

5. tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:5 htb rate 50Mbit ceil 50Mbit prio 2 

6. tc qdisc add dev eth0 parent 1:5 handle 5: flc limit 500K qref 250000 d_scale 12500 

sampling 6 p_rate0 50000 q_lim 500000 ecn 

7. tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 1 protocol ip handle 5 fw flowid 1:5 

 

У рядку 1 задається затримка 10 мс. Рядок 2 встановлює основний метод управління НТВ 

з класом за замовчуванням 10, а рядок 3 - максимальній загальну швидкості 100 Мбіт/с. Рядок 

4 встановлює параметри для класу 1:10 з гарантованою швидкістю 50 Мбіт/с і максимальної 

швидкістю 100 Мбіт/с для трафіку управління. Рядок 5 встановлює параметри для класу 1:5 з 

гарантованою швидкістю 50 Мбіт/с і максимальної швидкістю теж 50 Мбіт/с для тестового 

трафіку. Далі в рядку 6 вказується, що трафік класу 1:5 треба обробляти методом flc з 
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відповідними параметрами. Значення функції управління для дисципліни обслуговування з 

нечітким регулятором FLC розраховувались попередньо на основі заданих параметрів, і 

передавалися в модуль ядра у вигляді таблиці цілих чисел, для уникнення обчислень з 

плаваючою крапкою всередині ядра Linux. В останньому рядку 7 задається правило фільтра, 

який буде призначати в клас 1:5 спеціально промарковані пакети тестового трафіку. 

Попередня маркування пакетів виконувалася за допомогою користувальницького додатка 

iptables, що є стандартним додатком Linux. 

 
Рис. 4. Схема проходження пакетом ланцюжка фільтрів в Linux-маршрутизаторі 

 

Вхідні пакети обробляються в блоці «Prerouting», далі в залежності від рішення про 

маршрутизацію пакета надходить в користувальницьке оточення через блок «Input» або 

проходить через блок «Forward» до вихідного порту. Якщо пакет відправляється з 

користувальницького оточення. то він проходить через блок «Output». Перед відправкою в 

мережу всі пакети можуть оброблятися в блоці фільтрів «Postrouting». 

Приклад попередньої маркування тестового трафіку для його класифікації за допомогою 

утиліти iptables під час експерименту, приведений в лістингу 2. 

Лістинг 2. Маркування трафіку для класифікації 

iptables -A OUTPUT -t mangle -p tcp --dport 5001 -j MARK --set-mark 5 

Таким чином, користувачу ТСР-трафіком, що має ТСР-порт призначення 5001 в 

ланцюжку «OUTPUT», буде присвоєна маркування з індексом 5, і далі пакети, марковані цим 

індексом будуть класифіковані у відповідний клас обслуговування 1:5, який обробляється в 

черзі з дисципліною обслуговування FLC. 

Випробування методу FLC для обробки трафіку на віртуальній машині 

Для експерименту по обробці трафіку в черзі маршрутизатора була запущена операційна 

система OpenWRT Linux [8] у віртуальному оточенні Oracle VM VirtuaIBox [9]. Дисципліна 

обслуговування виділеної черги для тестового трафіку flc була налаштована для проведення 

вимірювання довжини черги і інтенсивності трафіку кожні 6 мс і зміни, з допомогою нечіткого 

регулятора. ймовірності скидання/маркування пакетів на величину не більше 
5108   за один 

інтервал вимірювання. Підтримка явного повідомлення про перевантаження ECN була 

включена для ТСР передавачів. Схема эксперименту наведена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Схема експерименту 

 

У якості генератора ТСР та UDP трафіку використовувалася утиліта iperf [10]. C 

допомогою цієї утиліти створювалося 100 потоків ТСР з розміром ТСР сегмента 964 байта. У 
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початковий момент часу всі 100 TCP передавачів встановлювали з'єднання і починали 

відправку пакетів. Через 100 секунд після початку 50 передавачів припиняли передачу і пакети 

передавали тільки 50 TCP передавачів. Після 100 секундного переривання поновлювалася 

передача всіх 100 передавачів. Таким чином імітувалася стрибкоподібна зміна інтенсивності 

трафіку. Загальний час експерименту склало 300 секунд. Додатково до ТСР трафіку 

передавався також UDP трафіку зі швидкістю 128 кбіт/с і з розміром дейтаграми 980 байт. 

Зміна довжини черги маршрутизатора за час експерименту наведено на рис. 6. 

Рис. 6 показує, що розроблений метод управління чергою FLC може утримувати 

довжину черги біля заданого значення 250 Кбайт, незважаючи на стрибкоподібну зміну 

інтенсивності трафіку і перевантаження. 

 

 
Рис. 6. Зміна довжини черги в Linux-маршрутизаторі при використанні метода FLC 

 

Ha рисунку також видно, що всі 100 TCP з'єднання не встановлюються одночасно, і що 

потрібно близько 25 секунд для того щоб почати передачу. Через 300 секунд експерименту 

передача даних не закінчується різко, і потрібно ще близько 100 секунд, щоб завершити всі 

з'єднання. За час експерименту через 100 TCP з'єднань було передано 2 Гбайт даних (або 2 млн 

пакетів) доступна смуга пропускання каналу була повністю утилізована. Скидання пакетів 

ТСР з черги через переповнення було незначним (близько сотні пакетів), завдяки 

застосуванню маркування пакетів і повідомлення про перевантаження за допомогою 

технології ECN. Скидання пакетів UDP склав 3% і джиттер 3 мс. Більший відсоток втрати 

пакетів UDP no порівнянні з ТСР, пояснюється тим, що застосовуваний метод FLC 

використовував маркування пакетів ТСР замість їх скидання, а пакети UDP, скидалися, бо 

вони не мають механізму маркування [11]. 

Подібний сценарій тестування був застосований також для методу RED і Tail Drop, для 

того щоб виконати порівняння параметрів якості при використанні різних методів управління. 

Експеримент з кожним методом був повторений 5 paз для кожного методу для оцінки 

інтервалів виміряних характеристик. Для методу RED використовувався мінімальний поріг 

довжини черги 125 Кбайт, максимальний поріг 375 Кбайт і максимальна довжина черги 500 

Кбайт. Тобто, у відповідності з рекомендаціями максимальний поріг у 3 рази вище 

мінімального, а середня довжина черги відповідала 250 Кбайт і дорівнювала заданій довжині 

черги для методу FLC. Ймовірність скидання для методу RED була встановлена 0,02. 

Підтримка ECN також включена. Для методу Tail Drop розмір черги дорівнював 500 Кбайт, 
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технологія ECN методом Tail Drop не підтримується [12]. Середні значення втрат пакетів для 

5 експериментів трьома методами: FLC, Tail Drop і RED наведено на рис. 7. 

 
Рис. 7. Середні значення втрат пакетів 

 

Завдяки застосуванню ECN втрати при використанні методів FLC і RED значно нижче, 

ніж для методу Tail Drop. Метод Tail Drop допускає значні втрати через переповнення черги. 

Середні величини значення джиттера за рівнем 95% трафіка UDP наведено на рис. 8. 

 
Рис. 8. Середнє значення джитера для UDP-потоку 

 

Найменше значення джиттера зафіксовано для методу FLC. Таким чином метод FLC 

показав кращу здатність по стабілізації довжини черги серед випробуваних методів. Метод 

RED показав більшу величину джиттера тому, що контролює лише середню довжину черги в 

межах встановлених порогів і допускає коливання миттєвого значення довжини черги. Метод 

Tail Drop показав нестабільна поведінка довжини черги. 

Випробування методу FLC для обробки трафіку в черзі маршрутизатора  

Для впровадження методу обробки трафіку в чергах на основі нечіткого регулятора, код 

розробленого программного модуля ядра був підготовлений для апаратного маршрутизатора 

WL-500gP. Технічні характеристики маршрутизатора наведено в табл. I. 

Таблиця 1 

Технічні характеристики маршрутизатора 

Характеристика Значення 

Архітектура MIPS 

Система на кристалі Broadcom BCM5354 

Оперативна память 32 Мбайт 

Частота процессора 240 МГц 
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Маршрутизатор був підключений між двома тестовими комп'ютерами, виконуючий  

роль генератора і приймача трафіку, причому один з комп'ютерів був підключений по 

бездротовому каналу WLAN no стандарту IEEE 802.11 g. Швидкість в каналі передачі даних 

була обмежена до 15 Мбіт/с. Схема підключення маршрутизатора наведена на рис. 9. 

 
Рис. 9. Схема підключення маршрутизатора 

 

Середнє значення двосторонньої затримки RTT склало 2,5 мс. Через маршрутизатор 

передавався трафік зі стрибкоподібною зміною інтенсивності. На всіх пристроях була 

включена підтримка проколола ECN. Кількість ТСР-з'єднань різко змінювалося з 50 потоків 

до 25 і назад до 25 з'єднань через інтервали за 100 секунд. Одночасно з ТСР трафіком 

передавався тестовий потік UDP з постійною швидкістю 128 кбіт/с. Розмір пакетів для обох 

типів трафіку - 1000 байт. Максимальний розмір вихідної черги маршрутизатора був 

встановлений 500 кбайт. а задане значення Qref для методу FLC дорівнювало 250 кбайт. 

Середнє значення довжини черги за час експерименту склала 308 Кбайт при середньо-

квадратичному відхиленні 55кбайт. Загальні втрати пакетів - 0,027%. Значення джиттера UDP 

склало 20 мс. 

Висновки. Розроблений метод для обробки трафіку в чергах і реалізований на базі 

Lunux-маршрутизатора показав стійку роботу в режимі перевантаження при 100% 

використанні каналу передачі даних. Метод управління FLC спільно з використанням 

протоколу ECN продемонстрував здатність утримувати довжину черги біля заданого значення 

і не допускати переповнення буфера і втрат пакетів через переповнення. 
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МЕТОД ОБРАБОТКИ ТРАФИКА В ОЧЕРЕДЯХ LINUX-МАРШРУТИЗАТОРОВ НА 

ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

В статье рассмотрено применение нечеткого регулятора для обработки трафика в очереди 

Linux-маршрутизатора. 

Регулятор на основе нечёткой логики FLC (Fuzzy Logic Controller) широко применяется в 

системах управления для контроля за сложными процессами с нелинейной динамикой и хорошо 

подходит для задач обработки трафика в очередях маршрутизаторов при перегрузках в сети. С 

помощью регулятора FLC возможно предупреждать возникновение перегрузок и автоматически 

выбирать оптимальное значение для вероятности сброса или маркировки пакетов в 

маршрутизаторе, чтобы регулировать интенсивность поступающей нагрузки при большом 

количестве TCP-сессий и ограниченной скорости в канале передачи данных. Способность 

регулятора FLC удерживать длину очереди около заданного значения позволит прогнозировать 

задержку пакетов в очереди и уменьшит джиттер. 

Совместное применение метода FLC с технологией явного уведомления о перегрузки ECN 

способно сократить потери пакетов для TCP-соединений до минимума за счёт использования 
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маркировки пакетов вместо их сброса. Использование открытой плат формы на базе 

операционной системы Linux, даёт возможность реализовать собственный метод обработки 

трафика в маршрутизаторе, а также воспользоваться уже реализованными в Linux 

технологиями контроля и управления IP-трафиком. Нечёткий регулятор загружается в 

маршрутизатор в виде разработанного программного модуля для ядра Linux.  

Для оценки параметров качества обслуживания трафика, таких как задержка пакетов при 

передаче, джиттер, процент потерянных пакетов и коэффициент использования канала, при 

использовании метода FLC, проведены тестовые испытания маршрутизатора, как в 

виртуальном окружении, так и на аппаратной платформе. Одновременно через канал с 

ограниченной скоростью передавалось до 100 TCP-сессий плюс трафик UDP c постоянной 

скоростью.  

Несмотря на перегрузку разработанный метод FLC продемонстрировал способность 

удерживать длину очереди около заданного значения и не допускать переполнений и опустошений 

очереди в момент перегрузки. 

Результаты испытаний показывают преимущество разработанного метода FLC перед 

традиционными методами Tail Drop и RED в режиме перегрузки в сети. 

Ключевые слова: активное управление очередями, предотвращение перегрузок, нечёткая 

логика, FLC, Linux-маршрутизатор, TCP/IP. 
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METHOD OF PROCESSING TRAFFIC IN A QUEUE OF LINUX-BASED  

ROUTERS BASED ON FUZZY LOGIC 

 

The article discusses the use of a fuzzy controller for traffic handle in the queue of the Linux router. 

Regulator on the basis of fuzzy logic FLC (Fuzzy Logic Controller) is widely used in control systems 

to control complex processes with nonlinear dynamics and is well suited for traffic processing tasks in 

queues of routers when network is overloaded. With the FLC controller, it is possible to prevent overload 

and automatically select the optimal value for the probability of dropping or marking packets in the router 

to control the input load intensity for a large number of TCP sessions and speed limits in the data link. The 

ability of the FLC controller to hold the queue length near the given value will allow to predict packet delay 

in queues and to reduce jitter. 

Shared usage of the FLC method with explicit message technology about the ECN overload can 

reduce the loss of packet TCP connections to a minimum through the use of marking packages instead of 

resetting them. Usage of an open platform on the basis of Linux operating system gives you the opportunity 

to implement your own method of handling traffic on the router, as well as to use the already implemented 

in Linux technologies for monitoring and managing IP traffic. The fuzzy controller is loaded into the router 

in the form of a developed software module for the Linux core. 

In order to evaluate the quality parameters of traffic servicing, such as packet delay, jitter, percentage 

of lost packets and channel usage rate, usage of the FLC method, accompanied with test of the routers both 

in the virtual environment and on the hardware platform. Simultaneously, through the channel with limited 

speed were transmitted up to 100 TCP sessions plus UDP traffic with constant speed. 

Despite the overload, the developed method of the FLC demonstrated the ability to hold the queue 

length near the specific value and prevent overflow and emptying of the queue at the moment of the 

overload. The test results showed the advantage of the developed method to traditional FLC Tail Drop or 

RED methods in network overload mode. 

Keywords: active queue management, congestion avoidance, fuzzy logic, FLC, Linux-router, TCP/IP. 
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БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ І АЛГОРИТМ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖНОЇ 

СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ СИМВОЛІВ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ  
 

Вдосконалення систем розпізнавання номерних знаків має важливе значення для 

автоматизованого контролю автомобільного трафіку та в інших актуальних задачах 

автоматизації обслуговування транспортних засобів . 

В статті проаналізовано особливості існуючих систем і методів розпізнавання номерних 

знаків, визначено їх основні переваги та недоліки, представлено узагальнену структуру та 

покроковий алгоритм роботи компонентів подібних систем. Для підвищення ефективності 

процесу розпізнавання символів запропоновано використовувати в якості процесорного ядра 

тришарову штучну нейронну мережу прямого поширення, обґрунтовані вибір її виду, способів 

структурної організації та апаратної реалізації на програмованих логічних інтегральних схемах, 

а також застосування вдосконаленого алгоритму роботи системи розпізнавання номерних 

знаків. Вдосконалення алгоритму роботи системи розпізнавання досягається за рахунок введення 

до нього операцій зведення зображень символів, отриманих після етапу сегментації, до спільної 

роздільної здатності з урахуванням потреб забезпечення можливості ефективного розпізнавання 

символів нейромережною системою мінімальної складності. 

Запропоновані рішення орієнтовані на підвищення ефективності процесу розпізнавання  

символів номерних знаків як за кількістю розпізнаних символів, так і за тривалістю операції 

розпізнавання . 

Ключові слова: система розпізнавання символів, номерні знаки, штучні нейронні мережі, 

програмовані логічні інтегральні схеми, алгоритм роботи. 

 

Вступ. В сучасному світі поверхня Землі вкрита щільною павутиною автомобільних 

доріг, на якій постійно курсують мільярди автомобілів. Для обслуговування потоку 

автотранспорту використовується все більше автоматизованих систем різного призначення, 

які постійно оновлюються, доповнюються та вдосконалюються. Одним із завдань, рішення 

яких неможливе без застосування інтелектуальних електронних засобів автоматизації, є 

ідентифікація транспортних засобів в рухомому потоці за унікальним ідентифікаційним 

номером, що є не тільки реєстраційним номером, а і надає законне право на участь в 

дорожньому русі та забезпечує можливість реалізації автоматизованого контролю за 

дотриманням водієм правил. Базовим компонентом різноманітних електронних засобів 

ідентифікації транспортних засобів за номером є системи автоматичного розпізнавання 

номерних знаків. 

Система автоматичного розпізнавання номерних знаків на сьогодні – це реалізований 

програмно або апаратно комплекс, який реалізує алгоритми автоматичного розпізнавання 

номерних знаків для реєстрації подій, пов’язаних з переміщенням транспортних засобів, з 

метою автоматизації отримання та подальшої обробки даних у відповідності до потреб. 

Автоматичне розпізнавання номерних знаків широко застосовується в таких системах, як 

автоматичний збір платежів за проїзд, контроль та моніторинг автомобільного трафіку, 

контроль доступу до автостоянок тощо [2, 4, 5]. Ці системи стають все важливішими, оскільки 

автомобільна промисловість впевнено рухається до безпілотного керування і розумних доріг.  

Постановка задачі. Вхідні символи, що обробляються системами розпізнавання 

номерних знаків (СРНЗ), не такі складні, як бувають в інших задачах, таких як розпізнавання 

рукописного тексту чи обличчя, проте, використовуване в таких випадках вхідне зображення 

зумовлює виникнення  цілого ряду специфічних проблем для процесу розпізнавання.  

Відносне розташування автомобілів стосовно камери може суттєво відрізнятися, як і 

положення пластини з номером на транспортних засобах, тому номерний знак на різних фото 

може знаходитися в різних місцях і положеннях. Це зумовлює потребу пошуку пластини 
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номерного знаку у всіх областях зображення. Крім того, зображення може містити одну або 

декілька пластин. Кожна з цих пластин повинна бути оброблена та розпізнана системою. 

Інші проблеми зумовлені різноманітністю шрифтів, кольорової гами та особливостями 

фонових зображень на пластині. Наприклад, деякі пластини можуть відрізнятися кольором і 

шрифтом та можуть містити логотипи, символи або інші особливості, які в типових пластинах 

взагалі відсутні. Пластини з номерними знаками відрізняються між собою в залежності від 

країни чи провінції, де вони були випущені. Лише в Україні передбачено 12 видів стандартних 

номерних знаків [1]. 

Однією із найсуттєвіших проблем стає наявність бруду або обструкційного матеріалу на 

пластинах номерного знаку, що може призвести до системних збоїв при виявленні та 

розпізнаванні символів.  

Проблеми, пов’язані з природними явищами під час фіксації фото, такі як туман або дощ, 

також впливають на результативність роботи СРНЗ.  

На додаток до цього, якість самих пластин номерних знаків також суттєво відрізняється. 

Номерні знаки, які перебувають у поганому стані, можуть зробити вхідні символи дуже 

зашумленими.  

Неможливість розпізнавання різноманітним чином зашумлених або деформованих 

зображень може стати додатковою проблемою, в результаті якої СРНЗ система виведе 

помилковий результат, або ж зазнає аварійного завершення своєї роботи. 

Отже, погодні умови, якість покриття доріг, неоднорідність рухомого потоку, 

нестабільність освітлення та інші фактори створюють численні проблеми для роботи СРНЗ, 

оскільки виникає задача знаходження і розпізнавання символів на пластині знаку в змінному 

середовищі. Для людей дана задача являється відносно нескладною, але відомі на даний 

момент автоматизовані системи, особливо за наявності поганих умов навколишнього 

середовища, досі не дають стовідсоткового результату розпізнавання номерів автотранспорту 

в реальному часі. За таких умов кожне покращення ефективності та продуктивності існуючих 

СРНЗ набуває важливого значення для вирішення існуючих проблем, що зумовлює 

актуальність вдосконалення алгоритмів роботи СРНЗ та застосовуваних технічних засобів. 

Найбільш ефективними при розпізнаванні номерних знаків в реальному масштабі часу 

виявляються СРНЗ, реалізовані апаратно. Повна апаратна реалізація усуває потребу в 

операціях обробки і аналізу програмного коду, але побудова подібних систем пов’язана із 

значно більшими ускладненнями, ніж реалізація обробки зображень на високопродуктивних 

універсальних обчислювальних системах з програмним керуванням. Це зумовлює 

актуальність розробки нових та вдосконалення існуючих рішень щодо визначення принципів 

будови і функціонування СРНЗ з повною апаратною реалізацією, можливість якої надають, 

зокрема, сучасні багатофункціональні інтегральні компоненти з програмованою структурою.  

Основна частина. На сьогоднішній день існує достатньо велика кількість СРНЗ з 

різними рівнями якості розпізнавання, швидкодії та вартості. Структурну організацію СРНЗ  

можна узагальнено представити у вигляді чотирьох функціональних модулів послідовної 

обробки зображень (рис. 1).  

 

Камера
Система 

виявлення
номерного знаку

Система 
розпізнавання

символів

Система 
сегментації

символів
 

Рис. 1. Загальна структура СРНЗ 

 

Якщо представити роботу СРНЗ з наведеною структурною організацією у вигляді етапів 

обробки зображень, то отримаємо схему обробки зображення, представлену на рис. 2. 
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Рис. 2. Етапи обробки зображення 

 

Кожен етап роботи представленої схеми має ряд особливостей. 

Проаналізувавши та детально розглянувши всі етапи роботи СРНЗ, можна представити 

загальну блок-схему алгоритму роботи (рис. 3). За допомогою цієї блок-схеми покроково 

описано взаємодію представлених на рис. 1 вузлів. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритму роботи 

 

Як видно з алгоритму, першочергово отримане з камери зображення надходить на 

систему виявлення номерного знаку.  

В різних джерелах [6, 7, 8] є ряд описів, які присвячені різним аспектам виявлення 

номерних знаків. При реалізації функцій даної системи використовуються різні типи 

характеристик номерного знаку для виявлення його області знаходження на фоні зображення. 

Деякі з найбільш розповсюджених характеристик, що описуються в цих роботах, включають 

в себе колір, форму та структуру пластини знаку.  

У роботі [6] колір використовується як функція для виявлення номерних знаків, в той час 

як в роботі [7] використовується геометричний характер номерних знаків для їх виявлення. 

Проте ці методи не дуже надійні через складні умови в реальному середовищі, оскільки 

бажаний колір фону номерного знаку може бути відсутнім, а пластина знаку на зображенні 

може бути не прямокутної форми.  

Більш надійними є методи, які базуються на таких характеристиках, як текстура 

номерних знаків. Методи, що використовують вертикальні краї, як правило, конвертують 

зображення в напівтонове, а потім для нього вираховується вертикальний градієнт. Щоб 
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вибрати область з найвищими вертикальними краями застосовується фільтр отриманих 

результатів.  

Було виявлено [8], що вертикальний градієнт являється значно ефективнішим методом 

для вибору області номерного знаку, тому що, порівняно з фоном, номерний знак завжди являє 

собою область з інтенсивним вертикальним фронтом через присутність в ньому символів. 

Порогове значення для вибору найвищого діапазону може бути адаптивним і результат може 

містити декілька кандидатів. Встановивши правильне порогове значення фільтру чи 

співвідношення розмірів номерних знаків можна досягти того, що ділянки без знаку будуть 

відкинуті і площа номерного знаку буде визначена. 

З виявленим зображенням номерного знаку працює система сегментації символів. Після 

виявлення номерного знаку на зображенні всі символи на пластині мають бути відділені між 

собою. Система сегментації символів має отримати повний образ номерного знаку та 

доставити набір окремих символів до наступного блоку.  

До реалізації системи сегментації символів також запропоновані різні підходи [9, 10, 11].  

Вертикальна і горизонтальна проекція [9, 10] є загальними методами для сегментації 

символів. Оскільки між символами на пластині знаку є проміжок, вертикальна проекція 

зображення номерного знаку буде спостерігати область низького значення, а це означає що 

символи можуть бути розділені. Однак, цей метод не може обробляти зображення з 

нахиленими номерними знаками. Оскільки відносне положення між номерним знаком та 

камерою може змінюватись, всі символи на зображенні не завжди відображаються на 

горизонтальній лінії і, як наслідок, проміжок між сусідніми символами не буде вертикальним.  

Проблема відхилення символів від горизонтальної осі може бути вирішена за допомогою 

корекції обертання, що проводиться за допомогою перетворення Хафа [11]. Проте, цей метод 

має набагато більшу складність обчислень і зумовлює більші вимоги щодо ресурсів 

застосовуваних засобів сегментації.  

На етапі сегментації корисним є метод аналізу приєднаного компонента (Connected 

Component Analysis) [3]. Він аналізує обраний фрагмент зображення і всі сусідні пікселі, що 

мають певне або вище значення тонової насиченості. Обрані пікселі розглядаються як один 

компонент. При застосуванні методу аналізу приєднаного компонента до зображення 

номерного знаку кожен зафіксований символ буде розглядатися як окремий компонент. Всі 

символи будуть отримані шляхом фільтрації зафіксованих компонентів через порогове 

значення, таке, як допустимий розмір компонента-символа. 

Завершальний етап обробки зображення реалізує система оптичного розпізнавання 

символів (СОРС). Алгоритми, що використовуються для СОРС, зазвичай складаються з двох 

частин: виявлення особливостей і класифікації сегментів зображень [8, 13, 15].  

Класифікація – це процес, який відокремлює спостереження (зображення) від різних, 

попередньо визначених можливих категорій спостережень, на основі використовуваних 

характеристик [12].  

Правила класифікації у статистиці називаються статистичними моделями. Беручи до 

уваги концепцію того, що існують чітко визначені статистичні моделі, то класифікатори СОРС 

можуть бути віднесені до статистичних методів класифікації або до методів класифікації 

машин [13]. Методи статистичної класифікації, як правило, розглядають проблему 

класифікації як статистичний процес.  

Інші методи класифікації, як правило, забезпечують ефективність роботи системи 

оптичного розпізнавання символів на виявленні особливостей, що відрізняються від розуміння 

базової математичної моделі.  

Існує велика кількість методів класифікації для СОРС [12 - 14]. Загальні методи 

статистичної класифікації, що використовуються в системах оптичного розпізнавання 

символів, включають в себе методи із застосуванням машин векторної підтримки [14, 21], 

прихованих моделей Маркова [16 - 18], співставлення шаблонів [19, 20], теорії штучних 

нейронних мереж (ШНМ) [22] тощо.  
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В табл. 1 наведено результати порівняння декількох варіантів реалізаціїсистем 

оптичного розпізнавання символів (СОРС).  

 

Таблиця 1 

Порівняння різних методів класифікації СОРС 

Метод розпізнавання символів Точність розпізнавання, % Час обробки, с. 

Приховані моделі Маркова [16] 95,2 0,1 

Приховані моделі Маркова [17] 95,7 Не вказано 

Приховані моделі Маркова [18] 97,5 0,1 

Співставлення шаблонів [19] 95,7 Не вказано 

Співставлення шаблонів [20] 97,3  0,9 

Машини векторної підтримки [21] 97,2 Менше 1 

Штучні нейронні мережі [22] 97,7 Не вказано 

 

Як видно з табл. 1, суттєвої різниці у швидкості успішного розпізнавання між 

наведеними методами немає. Проте, через різні умови, в яких отримані дані тестування, і різні 

розміри набору даних тестування, просте порівняння значень таблиці не може гарантувати 

достовірність результату. Для перевірки рівня успішності певного методу, який 

використовується для будь-якої конкретної програми, необхідний додатковий аналіз та тести. 

Ще одне актуальне питання - це складність реалізації та обчислювальні потреби різних 

методів. Для апаратної реалізації СОРС важливо мати алгоритм з меншою обчислювальною 

складністю.  

Успіх методів із застосуванням машин векторної підтримки та прихованих моделей 

Маркова значною мірою залежить від успішності виявлення характерних особливостей 

символів на зображеннях. Методи на основі співставлення шаблонів та штучних нейронних 

мереж можуть обробляти вихідні дані з етапу сегментації символів безпосередньо. Типовий 

для перших двох методів додатковий крок на виконання процедури виявлення особливостей 

потребує більше арифметичних операцій, що тягне за собою збільшення кількості суматорів 

та регістрів в апаратних засобах. 

Методи, що базуються на співставленні шаблонів потребують розрахунку відстані 

Евкліда або Хеммінга між пікселями на вхідному зображенні і в шаблонах. Окрім складних 

арифметичних операцій для реалізації методу співставлення шаблонів потрібно також мати 

значну кількість шаблонів з різними умовами, щоб мати змогу правильно розпізнати всі 

символи, що подаються на вхід. 

При застосуванні ШНМ з’являється можливість використовувати всі значення пікселів з 

вхідних зображень безпосередньо в якості вхідних даних. Беручи до уваги всі вище зазначені 

фактори, виправданим є вибір саме ШНМ для апаратної реалізації СОРС на ПЛІС. 

За основу для реалізації СОРС обрано ШНМ прямого поширення. В [23] заявлено, що 

тришарова мережа з прямим з’єднанням нейронів з принаймні одним прихованим шаром 

здатна моделювати будь-які системи будь-якого ступеня складності. Проте можна 

використовувати і мережі з більш ніж трьома шарами. В ході проведених досліджень виконане 

порівняння  ефективності ШНМ з трьома та чотирма шарами за показниками продуктивності 

та інтенсивності обчислень відносно поставленої задачі реалізації СОРС.  

Виходячи з даних [23] було визначено, що структурну організацію тришарової ШНМ 

прямого поширення для даного дослідження доцільно обрати типу 189-160-36, де наведені 

числа характеризують кількість нейронів у вхідному, прихованому та вихідному шарах, 

відповідно.  

Для порівняння використана нейронна мережа з 4 шарами зі структурною організацією 

189-80-80-36.  

Однакова кількість нейронів прихованих шарів в обох моделях обрана для дотримання 

вимоги рівнозначності за складністю необхідних апаратних ресурсів. Для спрощення 
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представлення, два прихованих шари 4-х шарової послідовної нейронної мережі мають 

однакову кількість нейронів. 

Вхідні значення є 1-бітними двійковими числами, реальне множення вхідних сигналів та 

їх відповідних ваг відбувається у третьому та четвертому шарах. Кількість операцій множення, 

необхідних, щоб процес розпізнавання був завершений, становить для одного символа 160 х 

36 (якщо мережа тришарова) і 80 х 80 + 80 х 36 (якщо мережа чотиришарова). Отже, для 

мережі, що складається з чотирьох шарів, необхідно виконати на 61,11% більше операцій 

множення, ніж для мережі з трьох шарів. 

В таблиці 2 наведені дані щодо точності розпізнавання символів ШНМ прямого 

поширення з різною структурною організацією за результати моделювання їх роботи. 

 

Таблиця 2 

Точність розпізнавання 3-шарових та 4-шарових нейронних мереж 

Структурна організація мережі Точність розпізнавання 

189-60-60-36 95,16 % 

189-70-70-36 96,15 % 

189-80-80-36 96,34 % 

189-160-36 96,81% 

 

У перших трьох рядках представлені мережі з чотиришаровою архітектурою, а в 

останньому - з тришаровою. При поступовому збільшення кількості нейронів в прихованому 

шарі спостерігаємо зростання продуктивності, що супроводжується і зростанням потреб у 

необхідних апаратних ресурсах. При однакових апаратних затратах тришарова модель 

виявилася більш продуктивною, тому, з огляду на описані вище переваги, для реалізації СОРС 

було вирішено використовувати тришарову структуру нейронної мережі. 

Особливостями проектованої СОРС є те, що отримувані нею зображення мають бути 

сегментовані і за кількістю пікселів однакові. Якщо кожне зображення розглядати як вектор 

опису його пікселів, то розмір вхідного шару ШНМ залежить від розміру вхідних векторів.  

Використана в дослідженні камера робила знімки з відстані 2-3 метрів від номерного 

знака. Оскільки вхідний шар нейронної мережі фіксованого розміру, що залежить від 

роздільної здатності зображень символів, то всі зображення символів були змінені до 

однакового розміру. Він становить 56х23, а співвідношення сторін (висота розділена на 

ширину) 2,368. Ці значення були отримані з зображень середньої роздільної здатності. Розмір 

вибірки становить 10% від набору даних. Кількість вузлів в першому шарі буде дорівнювати 

роздільній здатності вхідних зображень, якщо кожен вхід є пікселем з зображення символу. 

Тому дана роздільна здатність є доволі великою, що призводить до великого розміру 

нейронної мережі. Розмір мережі є критичною характеристикою, яку необхідно враховувати 

особливо при апаратній реалізації. У таблиці 3 вказані розміри вхідного шару мережі прямого 

поширення деяких системах розпізнавання номерних знаків, що наведені в літературі. 

 

Таблиця 3 

Вхідний розмір декількох нейронних мереж прямого поширення, що використовуються для 

додатків розпізнавання номерних знаків 

 

Джерело [2] [24] [25] 

Розміри сегмента 12 x 9 16 x 16 34 x 22 

 

Отримана з камери роздільна здатність 56х23 є набагато більшою, ніж у будь-якій з 

наведених систем. Така велика роздільна здатність призведе до потреби створення великої 

мережі, в якій вимоги до пам'яті та помножувачів навряд зможуть підтримуватися єдиним 

чіпом ПЛІС з високим паралелізмом у процесі обчислення. Щоб зберегти паралелізм на 
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належному рівні необхідно змінити розмір зображень символів і визначити меншу їх 

роздільну здатність. 

При зменшенні роздільної здатності коректність розпізнавання символів може 

залишатися на належному рівні, якщо вхідне зображення має високу якість. Іншими словами, 

менше розширення більш чутливе до шуму і спотворень зображень. Зображення символів з 

відносно більш складнішими лініями, такі як «Н», «М», «Ж», «Ф» легко стають недоступними 

для розпізнавання при низькій роздільній здатності та наявності шуму. Отже, розмір вхідного 

зображення повинен бути менше 56х23 і одночасно не надто малий, щоб розпізнати 

зображення символів з шумом.  

При виборі роздільної здатності для СОРС застосовано два основних правила 

масштабування символів:  

- в ході зменшення піксельного зображення символів слід дотримуватись однакового 

співвідношення сторін, щоб максимально зберегти подібність символів тим, які були на 

оригінальному зображенні.  

2) при масштабуванні необхідно залишити достатньо простору між вертикальними 

лініями символів для запобігання можливості їх сприйняття СОРС за один елемент з 

допустимим ступенем шумів.  

Співвідношення сторін, знайдених в 10% зображень набору даних, становить 2.34. Серед 

типових значень роздільної здатності, наближених до представлених в таблиці 3 і коефіцієнту 

співвідношення сторін 2.34, можна відзначити зображення з організацією 14x6, 21x9, 28x12 і 

35x15 пікселів. Остання роздільна здатність (35x15) і більші потребують для обробки 

застосування ШНМ великої розмірності, апаратна реалізація яких пов’язана із значними 

ускладненнями. Таким чином, далі будуть розглядатись лише три перших варіанти, як 

можливі для реалізації. На рис. 4 відображено символи в цих роздільних здатностях. Символи 

зліва, по центру та справа мають роздільні здатності  14x6, 21x9 і 28x12 відповідно.  

 

 
Рис. 4. Зображення символів у різних роздільних здатностях 

 

З рис. 4 можна побачити, що деякі символи в роздільній здатності 14x6 втратили деталі, 

які можуть мати вирішальне значення для правильного розпізнавання, тоді як інші варіанти 

зображень зберігають потрібну деталізацію символьних ознак. Оскільки друга роздільна 

здатність, яка дорівнює 21х9, зберігає необхідну деталізацію і потребує менших ресурсів 

ШНМ (вхідний шар матиме розмір 189) порівняно з розмірами 28x12 (336 елементів вхідного 

шару), обираємо саме представлення сегментів у варіанті 21х9. 

У відповідності до наведених положень, для забезпечення ефективного функціонування   

СОРС, реалізованої із застосуванням тришарової ШНМ прямого поширення з структурною 

організацією 189-160-36, всі зображення символів після обробки системою сегментації 

повинні зазнавати перетворень до отримання єдиної форми представлення сегментів в 

роздільній здатності 21х9.  
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Оскільки було визначено, що всі зображення символів зводяться до однакової роздільної 

здатності, то базовий алгоритм (рис. 3) після уточнення і доповнення прийме вигляд, 

представлений на рис. 5. 

Початок
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Виконання фотознімку камерою
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Зведення зображень символів
до роздільної здатності (21х9)

 
Рис. 5. Вдосконалений алгоритм роботи СРНЗ 

 

Висновки. Запропоновані рішення орієнтовані на підвищення ефективності процесу 

розпізнавання  символів на номерних знаках транспортних засобів в реальному масштабі часу 

за рахунок використання при обробці сегментованих зображень реалізованої апаратно на 

програмованих логічних інтегральних структурах тришарової штучної нейронної мережі 

прямого поширення, робота якої базується на вдосконаленому алгоритмі перетворень 

зображень, що передбачає додаткове виконання нетрадиційної операції зведення зображень 

символів, отриманих після етапу сегментації, до спільної роздільної здатності. Очікуваним 

результатом впровадження системи є збільшення кількості розпізнаних символів та зростання 

продуктивності і швидкодії роботи системи розпізнавання номерних знаків.  
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 д.т.н., с.н.с. Сєлюков О.В., к.т.н., доц. Чешун В.М.,  Волосевич В.П., Лавринчук В.В.  

БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ 

СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ СИМВОЛОВ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ 

 

Усовершенствование систем распознавания номерных знаков имеет важное значение для 

автоматизированного контроля автомобильного трафика и других актуальных задачах 

автоматизации обслуживания транспортных средств. 

В статье проанализированы особенности существующих систем и методов распознавания 

номерных знаков, определены их основные преимущества и недостатки, представлены 

обобщенная структура и пошаговый алгоритм работы компонентов подобных систем. Для 

повышения эффективности процесса распознавания символов предложено использовать в 

качестве процессорного ядра трехслойную искусственную нейронную сеть прямого 

распространения, обоснованные выбор ее вида, способов структурной организации и аппаратной 

реализации на программируемых логических интегральных схемах, а также применение 

усовершенствованного алгоритма работы системы распознавания номерных знаков. 

Усовершенствование алгоритма работы системы распознавания достигается за счет введения в 

него операций возведения изображений символов, полученных после этапа сегментации, к общему 

разрешению с учетом потребностей обеспечения возможности эффективного распознавания 

символов нейросетевой системой минимальной сложности. 

Предлагаемые решения ориентированы на повышение эффективности процесса 

распознавания символов номерных знаков как по количеству распознанных символов, так и по 

продолжительности операции распознавания. 

Ключевые слова: система распознавания символов, номерные знаки, искусственные 

нейронные сети, программируемые логические интегральные схемы, алгоритм работы. 

 
prof. Selyukov A.V., Ph.D. Cheshun V.M. Volosevich V.P., Lavrinchuk V.V. 

BASIC PROVISION AND FUNCTIONING ALGORITHM OF LICENSE PLATE CHARACTERS 

RECOGNITION SYSTEM BASED ON NEURAL NETWORK 

 
The improvement of license plate recognition systems is important for the automated control of traffic 

and other topical tasks of automating the maintenance of vehicles. 

The article analyzes the features of existing systems and methods for recognizing license plates, 

identifies their main advantages and disadvantages, presents a generalized structure and a step-by-step 

algorithm for the operation of components of such systems. It is proposed to use as a processor core a three-

layer artificial feedforward neural network to improve the efficiency of the character recognition process, 

justified selection of its type, methods of structural organization and hardware implementation on field-

programmable gate array, and use improved operational algorithm of the license plate recognition system. 

The improvement of the license plate recognition system algorithm is achieved due to the introduction in it 

operations of erecting images of symbols, that were obtained after the segmentation stage, to a common 

resolution, taking into account the needs of ensuring the possibility of efficient character recognition by 

minimal complexity system based on neural network. 

The proposed solutions are aimed at increasing the efficiency of the license plates recognition 

characters process both in terms of the number of recognized symbols and the duration of the recognition 

operation. 

Keywords: character recognition system, license plates, artificial neural networks, field-

programmable gate array, operation algorithm. 
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THE DETECTOR ON BASIS OF CdZnTe-GAUGE FOR SYSTEMS RADIATING-

TECHNOLOGICAL CONTROL 

 
In the given work it is offered and the device of digital updating of power dependence sensitivity work 

of a crystal in account a mode is made of modern element base. Inclusion of the CdZnTe-detector in an 

operating mode pulse proportional ionization chambers allows to raise essentially its sensitivity, to expand 

a dynamic range of values registered capacity of a doze from background values up to caused with 

emergency operation of work реакторной installations. Application of a pulse mode allows to realize 

practically and other opportunities and, first of all, -indemnification of power dependence sensitivity (PDS), 

so-called «course with rigidity». Experimental samples of the developed detectors have been tested in 

structure of БДМГ-CZT in conditions of the control of a condition of nuclear fuel of the Zaporozhye atomic 

power station. The structure of the detector contained the block of strengthening, the power supply, the 

device of formation of impulses and spectrometer is peak-digitizer. 

Keywords: power dependence of sensitivity, CdZnTe-detector, digital updating, dosimetric device, 

factor change of frequency. 

 

Statement of a problem. Development of modern blocks of the detecting intended for the 

control of a condition of protective barriers by measurement of capacity of a doze scale-radiation in 

air, in structure of systems of the radiating control of the atomic power station is the important and 

actual problem. Blocks of detecting of system ECRS-03 being now in operation have developed the 

resource (ECRS - equipment of the control  radiating safety) [1, 2]. The system developed more 20-

ти of years back, not only has developed the resource, but also is morally obsolete [3]. It is obvious, 

that new blocks of detecting should possess higher metrological and operational parameters. 

Substantial improvement of metrological and operational characteristics of detectors, as shown 

above, can be received only on the basis of application of new materials, in particular, with wide 

zonsemiconductors, such as CdZnTe [4].  

Now dosimetric devices with semi-conductor blocks of detecting on the basis of Si [5, 6] 

serially are issued. Advantages CdZnTe before Si - greater value of sensitivity and smaller value of 

a power equivalent of noise [7, 8]. However, big effective nuclear number causes also greater (more 

than 10) value of power dependence sensitivity (PDS). 

In the literature the description of a method of hardware correction PDS by means of the device 

collected on discrete elements with a low degree of integration [9, 10, 11, 12] is resulted. Such device 

unreliably, dearly, has a low dynamic range. In the given work it is offered and the device of digital 

updating PDS is made of modern element base at work of a crystal in счетном a mode.  

The basic part. Numerical value of factor of change of frequency of impulses on an output of 

the block of detecting is defined on the basis of analytical dependence of the attitude of sensitivity of 

the detector to registered scale-radiation ),( xES   and sensitivity scale-radiation with energy on 

which its graduation was spent ),( xES k :  
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x  -number of the channel corresponding noise level;   E  -the set relative dependence 

of sensitivity of the detector on energy.  
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For practical realization of correction target signal of the block detecting it is offered to use 

piece-linear interpolation of the set relative analytical dependence sensitivity of the detector from 

energy: 
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Thus, the problem of correction power dependence sensitivity consists in reception of value K 

(x) for the certain power range of the registered photons 
j

E . 

Experimental samples of the developed detectors have been tested in structure of BDPS-CZT 

in conditions of the control of a condition of nuclear fuel of the Zaporozhye atomic power station. 

The structure of the detector contained the block of strengthening, the power supply, the device of 

formation of impulses and spectrometer ADC. The design of blocks of detecting and processing of 

signals is presented in figures 1 and 2.  

 

 

Fig. 1. The block of  detector  (BD) 

 

The preliminary amplifier of a BD has while in service shown conformity earlier to the 

described parameters. By results of tests are made changes to the design-technological 

documentation. Electronic blocks of the detector are executed by a method of installation on the 

printed-circuit-board (fig. 2). The project of the operation manual on the device in a mode of detecting 

of capacity doze scale-radiation is developed. 

Tests of blocks detecting BDPS-CZT in quantity of 5 pieces are lead in conditions of the 

Kharkov scientific research institute of metrology according to GOST. Results of tests are presented 

in table 1. 
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Fig. 2. A design of the block of processing of a signal of the detector BDPS -CZT 

 

Table 1 

 

Definition of capacity doze scale-radiation on measurement of speed account impulses 

Capacity dozes, mk3v/h Average value of speed of the account, imp/s 

 

Block № 2       

1,5 78,8 89 82 75 77 71 

15 103,4 102 99 99 104 113 

25 152,4 154 171 154 139 144 

       

Block № 3       

1,5 40,4 42 40 40 36 44 

15 82,2 89 75 81 79 87 

25 142 154 135 143 140 138 

       

Block № 4       

1,5 14,2 21 16 19 9 6 

15 82,8 74 88 92 72 88 

25 128,2 103 144 128 102 164 

       

Block № 5       

1,5 3,4 3 5 2 5 2 

15 28,2 24 28 28 30 31 

25 49,4 41 46 49 56 55 
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According to table 1 schedules of dependence of capacity doze radiation and speed of the 

account of impulses (fig. 3) are constructed. The analysis of schedules shows an opportunity of 

adjustment of sensitivity program by without intervention in the scheme of the detector. Besides the 

opportunity of performance requirements linearity dependence of speed account from capacity of a 

doze proves to be true. 

 

Speed of account, 

imp/s h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

Capacity of doze radiation,  

mk3v/h     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

Fig. 3. Schedules of transformation capacity doze scale-radiation in blocks BDPS-CZT 2 (a) and 5 

(b) (on tab. 1) 

Check of working capacity of a breadboard model of the developed block of detecting scale-

radiation on the basis of gauge CdZnTe in structure of ECRS-03 on the Zaporozhye atomic power 

station is lead. Parameters of work of system correspond to regular norms. Tests have shown stability 

of transformation by the developed block of capacity of a doze scale-radiation in speed of the account 

of impulses. Parameters of operation, a design of the developed block are executed in full conformity 

with the technical project. The developed block of detecting scale-radiation BDPS -CZT can be used 

in system ECRS instead of serial block BDPS -41. 
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Conclusions. On the basis of the developed model the detector of an ionizing radiation for 

dosimetry is created. As its basic difference from known devices application as the primary converter 

scale-radiation (gauge) of crystals CdZnTe serves. The advantages of such decision proved by the 

previous researches, have allowed to create the detector having: 

- greater resolution, no more than 40 keV; 

- wider dynamic range of values registered capacity of a doze radiation - from background 

before emergency operation of work of a reactor; 

Smaller value of a power equivalent of noise. 
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  д.т.н., проф. Мокрицький В.А., д.т.н., доц.  Маслов О.В., д.т.н., доц.Банзак О.В. 

ДЕТЕКТОР НА ОСНОВІ CdZnTe-ДАТЧИКІВ ДЛЯ СИСТЕМ РАДІАЦІЙНО-

ТЕХНОЛОГИЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

У даній роботі запропоновано та виготовлено на основі сучасної елементної бази пристрою 

цифрового корекції енергетичної залежності чутливості при роботі криштали в рахунковому 

режимі. Включення CdZnTe-детектора в режимі роботи імпульсної пропорційної іонізаційної 

камери дозволяє істотно підвищити його сенсивність, розширити динамічний діапазон значень 

реєстраційної потужності дози від фонових значень до обумовлених аварійними режимами 
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роботи реакторної установки. Використання імпульсного режиму дозволяє практично 

реалізувати і інші можливості та, перш за все, - компенсацію енергетичної залежності сенсу 

(ЕЗС), т.н. «Хода з жорсткістю». Експериментальні зразки розроблених детекторів були 

випробувані в складі БДМГ- CZT в умовах контролю стану ядерного палива Запорізької АЕС. 

Структура детектора містить блоку посилення, джерело живлення, пристрої формування 

імпульсів та спектрометричного амплітудно-цифрового перетворювача. 

Ключові слова: енергетична залежність чутливості, CdZnTe-детектор, цифровая корекція, 

дозиметричний прилад, коефіцієнт зміни частот. 

 

д.т.н., проф. Мокрицкий В.А., д.т.н., доц. Маслов О.В., д.т.н., доц. Банзак О.В.  

ДЕТЕКТОР НА ОСНОВЕ CdZnTe-ДАТЧИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

В данной работе предложено и изготовлено на основе современной элементной базы 

устройство цифровой корректировки энергетической зависимости чувствительности при 

работе кристалла в счетном режиме. Включение CdZnTe-детектора в режиме работы 

импульсной пропорциональной ионизационной камеры позволяет существенно повысить его 

чувствительность, расширить динамический диапазон значений регистрируемой мощности 

дозы от фоновых значений до обусловленных аварийными режимами работы реакторной 

установки. Применение импульсного режима позволяет практически реализовать и другие 

возможности и, прежде всего,  компенсацию энергетической зависимости чувствительности 

(ЭЗЧ), т.н. «хода с жесткостью». Экспериментальные образцы разработанных детекторов были 

испытаны в составе БДМГ-CZT в условиях контроля состояния ядерного топлива Запорожской 

АЭС. Структура детектора содержала блок усиления, источник питания, устройство 

формирования импульсов и спектрометрический амплитудно-цифровой преобразователь. 

Ключевые слова: энергетическая зависимость чувствительности, CdZnTe-детектор, 

цифровая корректировка, дозиметрический прибор, коэффициент изменения частоты. 
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УДК 621.396                                                                 д.т.н, проф. Барабаш О.В. (ДУТ) 

Довженко Н.М. (ДУТ) 

Коваль М.О. (ВІКНУ) 

 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 

 
У статті розглядаються сенсорні мережі, як нова та перспективна технологія, на основі 

якої інтенсивно ведуться прикладні розробки та виконуються масштабні проекти для різних 

галузей промисловості, життєдіяльності людини і систем військового призначення.  

Приведено короткий опис областей застосування сенсорних датчиків, особливості 

впровадження, здійснення моніторингу та управління вузлами, відстеження різних екологічних 

чи фізичних умов, таких як температура, тиск, вітер та вологість.  

Тому, цілковито виправданим є мета даної статті, а саме оцінка сучасного стану сенсорної 

мережі з урахуванням використання в багатьох програмах, таких як моніторинг дикої природи, 

відстеження та спостереження за військовими цілями, розвідка небезпечних умов та полегшення 

стихійних лих. Враховуючи величезну кількість даних, автоматична їх класифікація стає 

критичним завданням у багатьох додатках.  

Ключові слова: сенсорна мережа, датчики, інтелектуальні вузли, моніторинг, дані. 

 

Вступ та постановка задачі. Аналізуючи стан розвитку сучасних сенсорних мереж та 

саме ту низку послуг, які надаються, необхідно визначити головні характеристики та вимоги 

до сенсорної мережі швидкого впровадження [1]: 

1. Реальна мережа повинна розглядатися як сукупність мереж, що побудовані та 

структурно складаються як із сучасних цифрових систем, так і з аналогових комутаційних 

станцій, та з абсолютно нових сенсорних платформ. З урахування цього, процес управління 

кожним окремим сегментом мережі відрізняються типовим алгоритмом.  

2. Задовольняти потреби на надання якомога більшої кількості послуг призводить до 

необхідності найбільш повно використовувати ресурси мережі та впроваджувати обладнання 

нового покоління; 

3. Відмови в роботі сенсорних систем призводять до величезних втрат масивів даних. Щоб їх 

уникнути, необхідно підвищити надійність мережі та її складових за рахунок ефективного 

використання нових типів кодування інформації в сенсорних датчиках; 

4. Необхідно відслідковувати та контролювати суперечності та конфлікти між складовими 

цифрових та сенсорних мереж, таких як зміна пропускної спроможності, дальність передавання, і 

управління цими процесами. 

Основний зміст. Для якісної класифікації сенсорних мереж, необхідно виокремити 

кілька ключових ознак. Такі, як: середовище передачі даних, мобільність, організація передачі 

даних, середовище моніторингу, параметри моніторингу, сфера застосування та білінг (рис. 1). 

За  принципом мобільності розрізняють: стаціонарні, рухомі (мобільні) сенсорні мережі. 

Ключовий вибір такої мережі залежить напряму від сфери використання.  

Як приклад, можна навести стаціонарну сенсорну мережу - «Розумний будинок». 

Передачі даних в такій мережі здійснюється через окрему, виділену мережу до центру обробки 

даних (ЦОД). За основу може братися і вже наявна телекомунікаційна мережа, або ж ТмЗК, 

або мережа електроживлення чи безпроводова мережа. (рис. 2). 

Остання отримала ряд переваг через концепцію фіксованого мобільного зв’язку (FMS), 

що одразу здатна забезпечувати пріоритетність безпроводових технологій в сенсорних 

мережах. 
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Класифікація сенсорних мереж
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Рис. 1. Класифікація сенсорних мереж [2] 

 

 

 
Рис. 2. Приклад підключення сенсорної мережі до мережі зв’язку загального 

користування [3] 

 

Вперше використання сенсорних мереж почалося у військовій сфері. Процес 

вистежування бойових цілей, їх фіксування у просторі та передача розвідувальних даних стали 

основою для стратегічної поведінки під час бойових дій. 

Розглянемо наступний приклад: маємо сенсорні інтелектуальні датчики, які розміщені 

на полі бойових дій. Вони з легкістю будуть отримувати дані про ситуацію на полі, зондуючи 

її. Наступним кроком – стане передача отриманих даних. І як вже зрозуміло, необхідно 

враховувати аспект, що інформація про техніку, живу силу, обставини бою безпосередньо з 

місця подій повинна надходити швидко та без втрат.  

На даний момент, сенсорні мережі поки починають отримувати свою сферу 

використання в цивільній життєдіяльності. Включають моніторинг навколишнього 

середовища, охорону здоров'я, контроль руху об'єктів у просторі та багато ін.. 

Можливість розгортання мережі в складних умовах, відсутність провідних комунікацій 

і мінімальні розміри сенсорних пристроїв роблять технологію сенсорних мереж надзвичайно 

гнучкою і практичною. Звичайно – привабливою для більш глобального впровадження. 

Ці фактори є визначальними при виборі способу побудови нової мережі, або розгортання 

конвергенції мереж з урахуванням сенсорних технологій над реальною. Маючи велику 

кількість з'єднаних між собою інтелектуальних датчиків і інтерфейсів передачі даних, дана 

технологія стійка у налагодженні і має підвищенні експлуатаційні параметри, що дозволяють 



76 

 

виокремити сенсорні мережі в якості високоефективних і перспективних рішень для систем 

збору телеметричних даних, засобів дистанційної діагностики та обміну інформації. 

Управління сенсорною мережею здійснюється за допомогою шлюзу, що може бути 

встановлений між ключовими компонентами мережі. Модулі системи управління, отримують, 

обробляють і зберігають інформацію в базі даних, а в разі необхідності реагують на події у 

відповідності із параметрами алгоритму дій, що записується в бази даних систем управління 

сенсорними мережами. Наприклад, при загорянні контрольованих об'єктів від сенсорів 

надходить сигнал тривоги, за яким відповідний модуль управління включає місцеву систему 

оповіщення і посилає спеціальний сигнал тривоги в пожежну частину [4]. 

Важливо зазначити, що всі дані передаються порівняно невеликими пакетами. Це 

характеризовано саме для трафіку сигналів управління і моніторингу в сенсорних мережах. 

Ще однією важливою особливістю стандарту є обов'язкове отримання підтвердження про 

успішну доставку повідомлень. 

Згідно із розробленими до даного стандарту офіційними документами, стандарт IEEE 

802.15.4 повинен забезпечити узгоджену дальність з'єднання, більшу у порівнянні із 

стандартом Wi-Fi. При цьому енергоспоживання повинне бути значно менше за рахунок 

низької швидкості передачі даних. Також повинна бути забезпечена  робота усіх основних 

компонентів мережі в режимі реального часу і з використанням тимчасових слотів. 

В стандарті окремими пунктами був прописаний захист від колізій в мережі доступу, а 

ще - комплексна підтримка захисту мереж. Будь-яке термінальне устаткування чи мережеве 

обладнання, що є сумісним із даним стандартом IEEE 802.15.4, отримали  можливість 

здійснювати управління витратами електроенергії та забезпечувати постійний контроль якості 

з'єднань з урахуванням вимог QoS [5].  

Особливістю даного стандарту 802.15.4 є ще те, що була прописана особлива робота двох 

рівнів моделі OSI (фізичний і канальний). Із цілого сонму усіх можливих функцій та 

алгоритмів, які виконує кожен рівень моделі, фізичний рівень відповідає за спосіб передачі 

даних в сенсорній мережі, також за організацію зв'язку і підбір необхідних для підтримки 

з’єднання апаратних параметрів. Додатково, фізичний рівень виконує функції управління та 

функції роботи трансивера, обирає канали, сигнали управління та слідкує за рівнем 

потужності в момент передачі. 

На фізичному рівні зарезервовані 27 каналів у трьох частотних діапазонах: 868 МГц, 910 

МГц та 2.4 ГГц для обміну даними. (рис.1.3). Перша версія стандарту IEEE 802.15.4 визначила 

використання широкосмугової модуляції з прямим розширенням спектру (DSSS): 

- перший - смуга 868 або 915 МГц. Швидкість передачі - 20 і 40 кбіт/с. 

- другий – смуга 2450 МГц зі швидкістю 250 кбіт/с. [6] 

Починаючи з 2006 року швидкості передачі даних на частотах 868 та 915 МГц були 

збільшені до 100 і 250 кбіт/с відповідно. Окреме визначення специфікацій  для фізичного рівня 

полягало у тому, що змінився вибір методу модуляції. З’явилася квадратурно-фазова 

модуляція [7]. 

 
Рис. 3. Діапазоний розроділ частотних каналів 
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З 2007 року, подальші удосконалення стандарту привели до нових їх варіацій, таких як 

IEEE 802.15.4c, IEEE 802.15.4d. В свою чергу, збільшення частотних діапазонів вплинуло на 

можливість функціонального використання приймально-передавального пристрою з 

квадратурно-фазовою модуляцією і з фазовою модуляцією більш високих порядків, що здатна 

працювати на частоті 780 МГц. Для частоти 950 МГц запрацювала Гаусова частотна 

модуляція.  

Відносно канального рівня, стандарт IEEE 802.15.4 визначив  механізми логічної, 

структурної взаємодії елементів мережі на фізичному рівні для забезпечення формування 

фрагментів даних, відомих під назвою кадри, перевірки та виправлення ймовірних помилок, і 

можливість відправки створюваних кадрів на мережевий рівень. При цьому протокол MAC  

(media access control) канального рівня здійснює урегулювання множинного доступу до 

фізичного середовища з поділом за часом, керує зв'язками трасиверів і забезпечує здійснення 

контролю за безпекою сенсорної мережі. 

IEEE 802.15.4 забезпечив спочатку двосторонню напівдуплексну передачу даних (при 

підтримці шифрування AES 128), а згодом – і повний дуплекс. Доступ до каналу заснований 

на принципі множинного доступ з контролем несучої сигналу. Також, як ключовий компонент 

даного протоколу, започаткувалося і запобіганням конфліктів та колізій.  

Колізія – це системний конфлікт, що виникає у зв’язку з появою в сенсорній мережі між 

сенсорними вузлами, процесу передачі даних в один і той же проміжок часу. Цей ефект 

необхідно якомога швидко локалізовувати, виправляти, мінімізувавши час, який система 

втрачає в процесі застою фреймів в каналі. На цей час кожен вузол втрачає доступ до каналу 

зв’язку. Як результат – збільшується інтервал між процесом пересилання інформації. 

CSMA/CA – це мережевий протокол, в якому використовується принцип 

прослуховування несучої частоти. Пристрій, який готовий до передачі даних посилає jam 

signal (сигнал затору). Далі здійснює дію алгоритму, що відповідає принципу звичайного 

прослуховування ефіру. Якщо виявляється «чужий» сигнал, то передавач «засинає» на 

випадковий проміжок часу, а потім знову робить спробу передати кадр. За рахунок цього, 

передача такого кадру виходить лише від одного пристрою. Результат – підвищується 

продуктивність мережі в цілому [8].  

Протокол управління мережею відрізняється від існуючих тим, що: 

 використовується алгоритмічна схема-процедура для швидкого розпізнавання джерела 

інформації; 

 устаткування, що представляється в архітектурі мережі як діюча станція і починає 

транслювати пакети, спочатку висилає сигнал глушіння; 

 на наступному кроці надається узгоджений час на вичікування (поки всі пристрої в 

мережі прийняли сигнал глушіння), обладнання висилає бажані дані. 

 якщо станція виявляє сигнал глушіння від інших станцій під час пересилання, то вона 

зупиняє процес пересилання кадрів на довільний інтервал часу. Після його закінчення – знову 

здійснює спробу пересилки пакетів. 

Важливо відмітити, що всі дані передаються порівняно невеликими пакетами. Це 

характеризовано саме для трафіку сигналів управління і моніторингу в сенсорних мережах. 

Ще однією важливою особливістю стандарту є обов'язкове отримання підтвердження про 

успішну доставку повідомлень. 

При розробці стандарту для сенсорних мереж (IEEE 802.15.4), головна увага приділялася 

на: 

 швидкість процесів конфігурації,  

 реконфігурувания. 

Перехід приймача сенсорної мережі в активний стан триває близько 10-15 мс, а 

підключення до самої мережі - від 30 мс. При цьому тривалість реконфігурації і підключення 

пристроїв залежить від нормальності процесу «слухання» маршрутизаторами всієї мережі. 
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Є два принципово різних типи мереж зв'язку. Перший будується на підтримуючій 

фізичній інфраструктурі, яка надає необхідні послуги для спілкування клієнтів, наприклад, 

маршрутизація. Цей клас включає такі мережі, як традиційна телефонна система (ТмЗК), 

мережа мобільного зв’язку, Інтернет, поштова система та телевізійна система (яка є 

односторонньою) [9]. Тут операція мережі бере на себе цільові організації, які чітко відділені 

від клієнтів мережі, які використовують термінальні пристрої для використання послуг 

мережі. В основі сенсорної мережі, що базується на цій парадигмі, використовуються базові 

станції, які пропонують інфраструктуру для вузлів сенсорів для використання.  

Базова станція - це пристрій, обладнаний більшою кількістю ресурсів та більшим 

радіодіапазоном, ніж звичайний вузол датчиків. Кожний вузол зазвичай має прямий зв'язок з 

базовою станцією і виключно спілкується з цією базовою станцією [10]. Пряме спілкування 

між вузлами не відбувається. Можливим винятком є ретрансляція повідомлень від імені 

вузлів, які, за винятком діапазону базової станції. Для мінімізації кількості базових станцій 

при досягненні повного охоплення потрібне ретельне планування всієї сенсорної мережі.  

Необхідна кількість вузлів на одиницю площі розраховується наступним чином: 

 

𝜌 =  𝑁/𝐴,                                                                   (1) 

 

де 𝐴 – площа області розгортання, а 𝑁 – кількість сенсорних вузлів.  

Якщо вузли достатньо щільно розподілені, то необхідно визначити весь шлях, що 

проходить сигнал від одного вузла до іншого [11].  

Найдовший шлях буде розрахований наступним чином:  

 

𝐿𝑚𝑎𝑥 =  
2√𝐴 / (2𝜋)

𝑅
 .                                                   (2) 

 

Другий тип мережі працює повністю без підтримки інфраструктури. Немає виділених 

пристроїв або установок, які підтримують клієнтів мережі. Натомість всі послуги надаються 

самим клієнтом за рівним рівнем доступу. Співпраця між клієнтами необхідна для 

забезпечення справедливого використання ресурсів один одного [12]. Приклади таких мереж 

- накладені однорангові мережі, бездротові спеціальні мережі та радіолюбительські 

радіостанції. Сенсорні мережі, засновані на цій парадигмі, простіші для налаштування, ніж для 

попереднього типу. 

Висновки. У даній статті розглянуто основні відомості про сенсорні мережі, та головні 

складові – сенсорні датчики. Приведений аналіз основних сфер використання сенсорних 

датчиків, а також – їх класифікація.  

Також здійснено аналіз сучасного стану даного класу мереж, мета яких організація 

зв’язку та передача (ретрансляція) повідомлень в середовищах несприйнятливих для 

перебування людини, при умовах загрози життя.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 

 

В статье рассматриваются сенсорные сети, как новая и перспективная технология, на 

основе которой интенсивно ведутся прикладные разработки и выполняются масштабные 

проекты для различных отраслей промышленности, жизнедеятельности человека и систем 

военного назначения. 

Приведены краткое описание областей применения сенсорных датчиков, особенности 

внедрения, осуществление мониторинга и управления узлами, отслеживание различных 

экологических или физических условий, таких как температура, давление, ветер и влажность. 

Поэтому, полностью оправдано цель данной статьи, а именно оценка современного 

состояния сенсорной сети с учетом использования во многих программах, таких как мониторинг 

дикой природы, отслеживания и наблюдения за военными целями, разведка опасных условий и 

облегчения стихийных бедствий. Учитывая огромное количество данных, автоматическая их 

классификация становится критическим задачей во многих приложениях. 

Ключевые слова: сенсорная сеть, датчики, интеллектуальные узлы, мониторинг, данные. 

 

Prof. Barabash O.V, Dovzhenko N.M, Koval M.O. 

ANALYSIS AND EVALUATION OF MODERN STATUS OF SENSE NETWORKS 

 

This article is about sensor networks as a new and promising technology, on the basis of which 

applied development is intensively conducted and large-scale projects are implemented in various industries, 

human life and military systems. 

A brief description of the application areas of sensors, features of implementation, monitoring and 

node management, and the monitoring of various environmental or physical conditions such as 

temperature, pressure, wind and humidity are given. 

Therefore, the purpose of this article is entirely justified, namely the assessment of the current state 

of the sensor network, taking into account the use in many programs, such as wildlife monitoring, tracking 

and monitoring of military purposes, intelligence of hazardous conditions and disaster relief. 

Keywords: sensor network, sensors, intelligent knots, monitoring, data. 
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УДК 004.056.5                                                                                  к.т.н. Бобок І.І. (ОНПУ) 

 

ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЯВЛЕННЯ  

КЛОНУВАННЯ В ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ 

 
Клонування залишається на сьогоднішній день одним з найпоширеніших і часто 

використовуваних при несанкціонованих змінах цифрових зображень (ЦЗ) програмних 

інструментів, реалізованим у всіх сучасних графічних редакторах. У роботі розроблений метод і 

запропонована його поліноміальна (степеня 4) алгоритмічна реалізація для виявлення результатів 

клонування з наступним відокремленням області клону від області прообразу в цифровому 

зображенні в умовах відсутності відмінностей у постобробці (якщо вона має місце) областей 

клону й прообразу з метою підвищення інформативності результатів виявлення клонування. 

Процес відокремлення клону від прообразу, результат якого часто дуже важливий для 

зацікавлених сторін, відбувається за допомогою використання цифрового водяного знаку (ЦВЗ), 

який спочатку вбудовується в зображення з метою організації його захисту від порушення 

цілісності. Вбудова ЦВЗ відбувається за допомогою стійкого до атак проти вбудованого 

повідомлення стеганографічного алгоритму, що забезпечує можливість відокремлення клону від 

прообразу в умовах постобробки ЦЗ після здійснення клонування. Основна ідея такого 

відокремлення, яка реалізована в розробленому методі, полягає у відмінності коефіцієнтів 

кореляції для декодованої інформації (частин ЦВЗ) з областей, що відповідають клону, прообразу, 

які є неоригінальною й оригінальною областями аналізованого ЦЗ відповідно. Для алгоритмічної 

реалізації методу запропоновані два способи формування областей ЦЗ, що відповідають клону й 

прообразу.  

Ключові слова: цифрове зображення, клонування, цифровий водяний знак, клон, прообраз, 

стеганографічний алгоритм, відокремлення області клону від області прообразу. 

 

Вступ. Важливу роль у сучасному інформаційному просторі відіграють цифрові 

контенти, зокрема цифрові зображення (ЦЗ), які широко використовуються в пресі, медицині, 

науці, судових розглядах і т.п. Очевидно, що їхнє коректне використання можливе тільки при 

збереженні цілісності. 

Сучасні програмні середовища, такі, як Adobe Photoshop, Gimp і ін., дозволяють 

настільки якісно проводити зміни в ЦЗ, що виявити такі підробки часто стає неможливим. 

Високопрофесійні підробки цифрових контентів можуть привести до серйозних негативних 

наслідків як для окремо взятих людей, так і для суспільства в цілому. Це приводить до 

необхідності проведення експертизи цілісності цифрових контентів для можливості їх 

використання з метою, що відрізняється від розважальної, а також до необхідності 

забезпечення ефективності такої експертизи. 

Одним з найпоширеніших на сьогоднішній день інструментів, реалізованих у всіх 

сучасних графічних редакторах, що використовується при проведенні фальсифікацій ЦЗ, є 

клонування [1-3]. При клонуванні одна область зображення, що називається прообразом, 

копіюється й вставляється в іншу область цього ж зображення, заміняючи собою його 

оригінальну частину й утворюючи клон прообразу. Описана процедура часто 

використовується у випадку, коли з ЦЗ усувається «небажаний» об'єкт, змінюється взаємне 

розташування об'єктів, дублюється об'єкт/об'єкти. Практично всі існуючі методи виявлення 

клонування навіть у випадку правильного визначення областей клону й прообразу не в змозі 

відокремити один від іншого, тобто визначити, що з них є клоном, а що прообразом, у той час, 

як розв'язок такого питання часто є дуже важливим для зацікавлених сторін, підвищуючи 

інформативність результатів виявлення клонування. У відкритій пресі існує дуже обмежена 

кількість робіт, присвячених цієї темі. З врахуванням того, що на практиці при здійсненні 

клонування область клону часто піддається якійсь постобрабці для її кращої «адаптації» у 

новій для неї області ЦЗ, деякі існуючі методи будують процес відокремлення клону від 

прообразу на основі виявлення саме результатів локальної обробки клону.  Так основою 

методу, що вирішує задачу, яка розглядається, в [4] стало виявлення результатів розмиття 
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границі клону, що робиться часто на практиці для зниження ймовірності виникнення 

артефактів на клонованому ЦЗ.   

Однак постобробка частин/частини клонованого ЦЗ (клону) є зовсім необов'язковою, 

більше того, для «автора» неавторизованої зміни ЦЗ вона стає небажаною у світі появи 

методів, аналогічних запропонованому в [4]. Тому в даний момент найбільш актуальною стає 

задача відокремлення клону від прообразу в умовах, коли вони або піддаються однаковій 

обробці, або не обробляються взагалі [5,6]. Необхідно відзначити, що останній варіант, при 

якому візуально клон не створює артефактів на ЦЗ, є можливим на практиці (рис. 1), крім того, 

відсутність відмінностей в обробці різних областей зображення не дає можливості по 

непрямих покажчиках визначити область клону.   

 

  
а б 

Рис. 1. Ілюстрація можливості проведення операції клонування без постобробки ЦЗ:  

а – оригінальне ЦЗ; б – результат проведеного клонування без будь-якої постобробки 

(частин) зображення 

 

З врахуванням вищесказаного в [7] був запропонований метод виявлення клонування 

шляхом використання цифрових водяних знаків (ЦВЗ), що дає можливість відокремлювати 

область клону від прообразу у випадку відсутності відмінностей у постобробці. Однак 

останній метод має ряд істотних недоліків: необхідний перебір можливих варіантів 

розташування сітки розбивки ЦЗ на непересічні блоки для пошуку відповідної області на 

зображенні, яка є прообразом клону, що значно збільшує обчислювальну складність; пошук 

відповідної області здійснюється за ознакою точного збігу частин секретного ключа, які в 

загальному випадку при наявності збурних дій на клоноване ЦЗ можуть і не співпадати для 

відповідних областей клону й прообразу, тобто прообраз може бути не знайдений (у цьому 

випадку порушення цілісності ЦЗ не буде трактуватися як клонування). 

Таким чином, задача виявлення результатів клонування в ЦЗ із наступним 

відокремленням області клону від прообразу до цього моменту не має задовільного розв'язку, 

залишаючись актуальною. 

Мета статті та постановка задач. Метою роботи є підвищення інформативності 

результатів виявлення порушення цілісності ЦЗ шляхом розробки методу виявлення 

результатів клонування з наступним відокремленням області клону від області прообразу в ЦЗ 

в умовах відсутності відмінностей у постобробці (якщо вона має місце) областей клону й 

прообразу. 

Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні задачі: 

1. Обґрунтувати вибір стеганометоду (стеганоалгоритму) для вбудови ЦВЗ при 

організації захисту ЦЗ від порушення цілісності; 
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2. Обґрунтувати вибір методу (алгоритму) виявлення областей клону й прообразу в ЦЗ в 

умовах наявності/відсутності додаткових (значних) збурних дій; 

3. Розробити спосіб відокремлення області клону від області прообразу в ЦЗ в умовах 

відсутності відмінностей у способах їх обробки; 

4. Розробити метод та поліноміальний алгоритм, що його реалізує, виявлення результатів 

клонування з наступним відокремленням області клону від області прообразу в умовах 

відсутності відмінностей у способах їх обробки. 

Викладення основного матеріалу. Не обмежуючи спільності міркувань, для спрощення 

викладу матеріалу як формальне представлення ЦЗ буде розглядатися одна nm матриця F

, не зважаючи на те, кольоровим чи в градаціях сірого є зображення. 

Всі методи виявлення фальсифікації ЦЗ, частковим випадком якої є клонування, з 

урахуванням необхідності наявності інформації про оригінальне зображення можуть бути 

поділені на активні й пасивні (сліпі) [8]. Активні методи для організації своєї роботи 

потребують інформацію про оригінальне зображення. Більшість із активних методів 

використовують цифровий підпис або стеганографічне вкладення ЦВЗ [9], що знайшло 

відображення в даній роботі. 

Для організації захисту ЦЗ від несанкціонованого порушення цілісності пропонується у 

відповідну йому матрицю F  за допомогою деякого стеганографічного методу (SM), стійкого 

до атак проти вбудованого повідомлення [10], вбудувати ЦВЗ, у якості якого може виступати, 

наприклад, бінарна послідовність 

 1,0,...,,, 21 it pppp , (1) 

що є частиною секретного ключа [10], але яка для розв’язку задач, поставлених у роботі, 

не зобов'язана нести в собі ніякої інформації про ЦЗ, може бути сформована випадковим 

чином. Результатом стеганоперетворення буде ЦЗ з матрицею SF . Оскільки стійкість SM 

відіграє ключову роль у варіанті, що пропонується, розв’язку розглядаємої задачі, важливим є 

вибір способу її оцінки. Кількісна оцінка стійкості стеганоалгоритму до збурних дій у роботі 

проводиться стандартним чином [11]: за допомогою коефіцієнта кореляції NC  для 

декодованого з можливо збуреного після стеганоперетворення зображення з матрицею F  (при 

цьому 
SFF  ) ЦВЗ 

tppp ,...,, 21
, tipi ,1},1,0{  , який визначається наступним чином: 

tppNC
t

i

ii



1

'' , (2) 

де  1',1'  ii pp , якщо 1,1  ii pp  відповідно; 1',1'  ii pp , якщо 0,0  ii pp  

відповідно. 

Вимога стійкості стеганометоду SM обумовлена можливістю постобробки ЦЗ після 

здійсненого клонування. Саме частина вбудованого в оригінальне зображення ЦВЗ дасть 

можливість відокремити область клону від прообразу, при цьому необхідно забезпечити таку 

стійкість стеганометоду, щоб області прообразу (тобто умовно (оскільки вона піддалася 

стеганоперетворенню) оригінальній області) відповідала декодована частина ЦВЗ, для якої 

NC  буде близьким до одиниці. 

Основні кроки експертного методу, що пропонується, який далі називається KP , будуть 

виглядати наступним чином.  

Крок 1. Провести експертизу ЦЗ з матрицею F  з метою виявлення результатів 

клонування, використовуючи для цього метод, ефективний в умовах наявності/відсутності 

додаткових (значних) до клонування збурних дій. 

Якщо  

результати клонування не виявлені, 

то  

перехід на крок 4; 

інакше  
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нехай 
1P , 

2P  – виявлені області клону і прообразу такі,  

що на цьому етапі не розрізняються. 

Крок 2.  

2.1. З областей ЦЗ 1T , 
2T , які ставляться у відповідність 1P , 

2P  за деяким законом, при 

цьому 
1T , 

2T  не обов'язково співпадають з 
1P , 

2P , але для них забезпечуються умови: 

11 PT  , 22 PT  , (3) 

провести декодування відповідних частин ЦВЗ, вбудованого в ЦЗ з матрицею F .  

2.2. Обчислити для областей 1T , 
2T  значення коефіцієнтів кореляції 1NC  і 2NC  

відповідно для декодованих з них частин ЦВЗ з врахуванням SF . 

Крок 3 (відокремлення області клоні від області прообразу). Порівняти 1NC  і 2NC : 

якщо 

1NC  2NC , 

то 

1T  – область клону, 2T  – область прообразу, 

інакше 

1T  – область прообразу, 2T  – область клону. 

Крок 4. Вихід. 

 

Для розробки алгоритмічної реалізації методу KP  потрібна конкретизація кожного його 

кроку, крім того, у світі розв'язку задачі 1 зі списку задач даної роботи, необхідно зробити 

вибір стеганометоду (стеганоалгоритму) для здійснення вбудови ЦВЗ, у якості якого 

розглядається сформована випадковим чином бінарна послідовність (1), в оригінальне ЦЗ. 

В [12] нещодавно був розроблений стеганографічний алгоритм SNG, стійкий до атак 

проти вбудованого повідомлення, ефективність якого перевищує ефективність сучасних 

аналогів. Алгоритм є блоковоорієнтованим і заснований на sign-нечутливості сингулярних 

векторів блоків матриці зображення, що відповідають максимальним сингулярним числам. 

SNG забезпечує значення 93.0NC  в умовах значних збурних дій (порівнянних зі стиском 

ЦЗ з втратами з коефіцієнтом якості 10QF ). У силу своєї високої стійкості до атак проти 

вбудованого повідомлення цей алгоритм є кращим для попередньої вбудови ЦВЗ при 

організації захисту ЦЗ від несанкціонованих змін. Однак область застосовності SNG 

обмежується деякими властивостями використовуваного в якості контейнера зображення, 

зокрема наявністю в ЦЗ погано обумовлених (близьких до вироджених) блоків, отриманих 

після стандартної розбивки матриці. Ці блоки не використовуються в процесі 

стеганоперетворення. Такі обмеження є значним недоліком стеганоалгоритму з погляду його 

використання для досягнення поставленої в роботі мети, оскільки з врахуванням того, що при 

клонуванні може в загальному випадку бути задіяна будь-яка частина ЦЗ, для забезпечення 

можливості відокремлення клону від прообразу з використанням ЦВЗ цей ЦВЗ повинен 

вбудовуватися практично в усі блоки зображення, що захищається. При цьому порядок 

використання блоків для стеганоперетворення, як правило, є частиною секретного ключа. 

Для усунення зазначеного недоліку SNG в [13] запропоновано його вдосконалення, 

одним з розроблювачів якого був автор даної статті: передобробка блоків ЦЗ-контейнера, що 

здійснюється перед безпосередньою вбудовою додаткової інформації. Результатом 

передобробки є зменшення числа обумовленості більшості блоків матриці контейнера зі 

збереженням надійності сприйняття зображення, що дозволяє розширити область 

застосовності алгоритму SNG, залишаючи його поліноміальним степені 2 і роблячи його 

використання доцільним для вбудови ЦВЗ у ЦЗ для розв'язку задач, поставлених у даній 

роботі. 

Розглянемо докладно реалізацію кроку 1 методу KP . В [5,6] нещодавно був 

запропонований метод KL  для виявлення результатів порушення цілісності ЦЗ, що відбулося 
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внаслідок клонування, розроблений для знаходження в ЦЗ областей клону й прообразу в 

умовах наявності/відсутності додаткових збурних дій (у тому числі, значних) на зображення, 

ефективність якого перевищує сучасні аналоги. Так помилки 1-го роду (пропуск клонування) 

в умовах стиску ЦЗ з втратами при коефіцієнті якості QF>75 відсутні взагалі, а при 

7525  QF  становлять менше 6% [6]. Аналогічні високі результати були отримані й в 

умовах інших додаткових збурних дій [5]. У силу своєї високої ефективності даний метод, 

який є блоковоорієнтованим, що зручно й логічно в силу блокової орієнтованості 

стеганографічного алгоритму SNG, використовуваного для вбудови ЦВЗ у ЦЗ, пропонується 

для здійснення на кроці 1 виявлення областей клону й прообразу. 

Необхідно відзначити, що кожна з областей клону й прообразу в методі KL  визначається 

у вигляді об'єднання (пересічних)  ll блоків матриці ЦЗ (рис. 2(б) – області, які виділені 

червоним кольором), причому тут розбіжність сітки стандартної розбивки [14] для областей 

клону й прообразу не відіграє ніякої ролі, на відміну від [5,6]. 

 

  
А б 

Рис. 2. Результат роботи методу KL : а – ЦЗ, що зазнало клонування; б – виявлені області 

клону і прообразу (обмежені червоними замкненими ламаними лініями) 

 

Метод KL  визначає шукані області клону й прообразу ( 1P , 2P ) такими, що складаються 

з блоків ЦЗ, які не обов'язково відповідають блокам, отриманим у результаті стандартної 

розбивки [14] матриці і які задіюються в процесі стеганоперетворення ЦЗ (якщо 

використовувати для вбудови ЦВЗ алгоритм SNG, як пропонується вище). З врахуваням задачі, 

що розв'язується в роботі, як 1T , 2T , що фігурують у запропонованому вище методі, доцільно 

розглядати області, що представляють об'єднання блоків ЦЗ, отриманих у результаті 

стандартної розбивки його матриці. Для цього пропонуються наступні можливості: 

Спосіб 1. 1T , 2T  сформувати з тих блоків, отриманих у результаті стандартної розбивки 

ЦЗ, які повністю знаходяться в 1P , 2P  відповідно, за умови виконання (3) (рис. 2(б): області, 

що обмежені коричневими замкненими ламаними лініями). В цьому випадку:  

11 PT  , 22 PT  . (4) 

Спосіб 2. 1T , 2T  сформувати з тих блоків, отриманих у результаті стандартної розбивки 

ЦЗ, які мають непусте перетинання з 1P , 2P  відповідно (рис. 2(б): області, що обмежені синіми 

замкненими ламаними лініями). В цьому випадку:  

11 TP  , 22 TP  . (5) 

Через виконання співвідношення (4) спосіб 1 формування 1T , 2T  забезпечить для кроку 3 

запропонованого методу більшу ймовірність отримання вірного результату порівняння 1NC  і 
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2NC , маючи очевидно меншу ймовірність включення до свого складу блоків, що не належать 

клону/прообразу, ніж спосіб 2. Однак, якщо абсолютні розміри клону/прообразу малі, то 

кількість блоків, які увійдуть в 1T , 
2T  у відповідності зі способом 1, може виявитися настільки 

незначною, що помилки при декодуванні біт ЦВЗ, які можуть бути допущені через наявність 

додаткових збурних дій на клоноване ЦЗ, можуть привести до отримання хибного результату 

порівняння 
1NC  і 

2NC . У силу цього, якщо абсолютні розміри 
1P , 

2P  малі, то доцільно при 

формуванні 1T , 2T  використовувати спосіб 2. Цей спосіб у загальному випадку не просто 

додасть до 1P , 
2P  блоки ЦЗ, що відповідають його стандартній розбивці, забезпечуючи (5), але 

й може збільшити аналізовані області, що відповідають безпосередньо клону й прообразу (див. 

рис.2(б): області, обмежені синіми замкненими ламаними лініями, містять у собі більші 

частини реальних клону й прообразу, ніж області 
1P , 

2P , що визначені за допомогою KL ), що 

дасть можливість уточнити результат порівняння значень 1NC  і 2NC .  

Експериментально встановлено, що якщо 1P , 2P  містять у своєму складі більше, ніж по 5 

блоків, що визначаються стандартною розбивкою матриці ЦЗ, то для формування областей 1T

, 2T  доцільно використовувати варіант 1, інакше – варіант 2. 

Таким чином, алгоритмічна реалізація, що далі називається AKP , запропонованого вище 

метода KP  з врахуванням того, що попередньо в ЦЗ удосконаленим алгоритмом SNG, що 

використовує стандартну розбивку матриці зображення на 88 блоки, був вбудований ЦВЗ, 

який представляє собою бінарну послідовність, буде виглядати наступним чином.  

Крок 1. За допомогою алгоритмічної реалізації методу KL , що використовує розбивку 

матриці F  аналізованого ЦЗ  на 88 блоки, провести аналіз ЦЗ з метою виявлення 

результатів клонування. Подальші дії проводяться у випадку виявлених у ЦЗ областей клону 

й прообразу: 1P , 2P . 

1.1. Визначити 1k , 2k  - кількості блоків, отриманих у результаті стандартної розбивки 

матриці F , що належать 1P , 2P  відповідно. 

1.2. Сформувати області 1T , 2T  з врахуванням нижченаведеного: 

якщо 

  5,min 21 kk  

то               для формування областей 1T , 2T  використовувати спосіб 1, 

інакше          для формування областей 1T , 2T  використовувати спосіб 2. 

Крок 2.  

2.1. З кожного блоку 1T , 2T  за допомогою вдосконаленого алгоритму SNG, що 

використовує розбивку матриці зображення на 88 блоки, провести декодування біта 

додаткової інформації.  

2.2. З врахуванням геометричного розташування 1T , 2T  в аналізованому ЦЗ, а також 

секретного ключа, що визначає порядок використання блоків ЦЗ у процесі 

стеганоперетворення/декодування ЦВЗ, за допомогою SF  обчислити для областей 1T , 2T  

значення коефіцієнтів кореляції 1NC  і 2NC  відповідно для декодованих з них частин ЦВЗ, 

користуючись формулою (2). 

Крок 3 (відокремлення області клону від області прообразу). Повторює однойменний 

крок розробленого методу KP . 

 

Тестування алгоритму AKP проводилося в середовищі Matlab. Приклад результатів 

роботи AKP для клонованого ЦЗ в умовах додаткових збурних дій, який ілюструє його високу 

ефективність для розв'язку задач, що розглядаються, наведений на рис. 3. 

 



87 

 

  

А б 

  

в г 

Рис. 3. Приклад роботи розробленого алгоритму AKP: а – оригінальне ЦЗ; б – ЦЗ, що 

зазнало  клонування з наступним маштабуванням з коефіцієнтом 0.2 і збереженням у форматі 

Jpeg з 75QF ; в – частина фальсифікованого ЦЗ, що містить області клону й прообразу (для 

більшої наочності); г – результат відокремлення області клону (пофарбована в червоний 

колір) від області прообразу (пофарбована в жовтий колір), проведеного за допомогою AKP 

 

Зауваження. Розроблений алгоритм AKP, що реалізує метод KP  виявлення результатів 

клонування з наступним відокремленням області клону від області прообразу в умовах 

відсутності відмінностей у способах їх обробки, з урахуванням попередньої вбудови ЦВЗ у 

ЦЗ, є поліноміальним степеня 4. Дійсно, для стеганоперетворення ЦЗ с nn матрицею F  за 

допомогою модифікованого алгоритму SNG з урахуванням блокової організації цього 

перетворення буде потрібно  2nO  операцій. Найбільш витратною в обчислювальному сенсі 

частиною, що і визначає обчислювальну складність AKP, є частина, що відповідає кроку 1.1: 

алгоритмічна реалізація методу KL  [5,6] для nn ЦЗ потребує  4nO  операцій.  

Висновки. В роботі розроблений метод і запропонована його ефективна поліноміальна 

(степеня 4) алгоритмічна реалізація виявлення результатів клонування з наступним 

відокремленням області клону від області прообразу в ЦЗ в умовах відсутності відмінностей 

у постобробці (якщо вона має місце) областей клону й прообразу, що дало можливість 

підвищити інформативність результатів виявлення порушення цілісності ЦЗ, що відбулося 

внаслідок клонування. 

Процес відокремлення клону від прообразу реалізований з використанням ЦВЗ, вбудова 

якого з урахуванням можливості постобробки клонованого ЦЗ проводиться стеганографічним 

алгоритмом, стійким до атак проти вбудованого повідомлення, який за цим параметром 

перевищує існуючі аналоги. Основним кількісним показником, що аналізується в ході 

експертизи зображення для відокремлення клону від прообразу, є коефіцієнт кореляції для 

декодованої з областей, що відповідають клону, прообразу, додаткової інформації. В силу 

стійкості використаного стеганоалгоритму до збурних дій для області прообразу, що є 

оригінальною, коефіцієнт кореляції вище, ніж для області клону, яка, замінюючи оригінальну 

частину ЦЗ, замінює й відповідну частину ЦВЗ, що приводить до помилок при декодуванні 

додаткової інформації й дозволяє відокремити клон від прообразу. 

 



88 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Kakar, P. Exposing postprocessed copy-paste forgeries through transform-invariant features / 

P. Kakar, N. Sudha // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. – 2012. – Vol. 7, No. 3. – 

pp. 1018–1028. 

2. Ali Qureshi, M. A review on copy move image forgery detection techniques / M. Ali Qureshi, 

M. Deriche // Proceedings of 11th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD), 11-

14 Feb. 2014, Barcelona, Spain. – 2014. – pp. 1–5. 

3. Copy-move forgery detection using multiresolution local binary patterns / R. Davarzani, K. Yaghmaie, 

S. Mozaffari, M. Tapak // Forensic Science International. – 2013. – Vol. 231, No. 1. – pp. 61–72. 

4. Лебедева, Е.Ю. Метод локализации и идентификации оригинальной и клонированной областей 

изображения / Е.Ю. Лебедева // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2014. – Т. 4, № 1. 

– С. 76–84. 

5. Григоренко, C.М. Розвиток методу виявлення клонування в цифровому зображенні в умовах 

додаткових збурних дій / С.М. Григоренко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення 

системи захисту інформації в Україні. – 2016. – Вип. 1(31). – С. 85–98. 

6. Кобозева, А.А. Метод выявления нарушения целостности цифрового изображения, 

проведенного путем клонирования, робастный к сжатию с потерями / А.А. Кобозева, И.И. Бобок, 

С.Н. Григоренко // Материалы 17-й Международная научно-практической конференции 

«Современные информационные и электронные технологии «СИЭТ–2016». – Одесса, 2016. – С. 127-

128. 

7. Кобозева, А.А. Выявление нарушений целостности цифрового изображения путем 

использования стеганографических алгоритмов / А.А. Кобозева, И.И. Бобок, Л.М. Дзюбинская // 

Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – Т. 5, № 2. – С. 129–134. 

8. Singh, R. Copy move tampering detection techniques: A review / R. Singh, M. Kaur // International 

Journal of Applied Engineering Research. – 2016. – Vol. 11, Nо. 5. – рp. 3610–3615. 

9. Mahdian, B. A bibliography on blind methods for identifying image forgery / B. Mahdian, S. Saic // 

Signal Processing: Image Communication. – 2010. – Vol. 25, No. 6. – pp. 389–399. 

10. Стеганография, цифровые водяные знаки и стеганоанализ: монография / А.В. Аграновский, 

А.В. Балакин, В.Г. Грибунин, С.А. Сапожников. – М.: Вузовская книга, 2009. – 220 с. 

11. A blind watermarking method using maximum wavelet coefficient quantization / W.-H. Lin, Y.-

R. Wang, S.-J. Horng et al. // Expert Systems with Applications. – 2009. – Vol. 36, No. 9. – pp. 11509–11516. 

12. Кобозева, А.А. Стеганографический алгоритм, основанный на sign-нечувствительности 

сингулярных векторов матрицы изображения / А.А. Кобозева, М.А. Мельник // Системи обробки 

інформації. – 2013. – Вип. 3(110), Т. 2. – С. 90–94. 

13. Усовершенствование стеганографического алгоритма, основанного на sign-

нечувствительности сингулярных векторов блоков матрицы изображения / А.А. Кобозева, 

В.А. Мокрицкий, Л.Е.М. Батиене, И.И. Бобок // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 

2017. – Т. 7, № 1-2. – С. 19–28. 

14. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс; пер. с англ. П.А. Чочиа. 

– М.: Техносфера, 2006. – 1070 с. 

 

REFERENCES: 

1. Kakar, P., Sudha, N. (2012). Exposing postprocessed copy-paste forgeries through transform-invariant 

features. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 7(3), 1018–1028. 

2. Ali Qureshi, M., Deriche, M. (2014). A review on copy move image forgery detection techniques. In 

Proceedings of 11th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD), 11-14 Feb. 2014, 

Barcelona, Spain. Barcelona. 1–5. 

3. Davarzani, R., Yaghmaie, K., Mozaffari, S., Tapak, M. (2013). Copy-move forgery detection using 

multiresolution local binary patterns. Forensic Science International, 231(1), 61–72. 

4. Lebedeva, H.J. (2014). Localization and identification method of original and cloned image areas. 

Informatics and Mathematical Methods in Simulation, 4(1), 76–84. 

5. Grigorenko, S. (2016). Development of method for detection of cloning in digital images under 

additional disturbing influences. Legal, Regulatory and Metrological Support Information Security System in 

Ukraine, 1(31), 85–98. 

6. Kobozeva, A.A., Bobok, I.I., Grigorenko, S.N. (2016). The robust method for detection of digital 

images integrity violation by image cloning. In Processing of the 17th International Scientific and Practical 

Conference on Modern Information and Electronic Technologies. Odessa. 127-128. 



89 

 

7. Kobozeva, A., Bobok, I., Dzubinskaya, L. (2015). Identifying the unauthorized changes of images 

areas that exposed to steganography algorithm. Informatics and Mathematical Methods in Simulation, 5(2), 

129–134. 

8. Singh, R., Kaur, M. (2016). Copy move tampering detection techniques: A review. International 

Journal of Applied Engineering Research, 11(5), 3610–3615. 

9. Mahdian, B., Saic, S. (2010). A bibliography on blind methods for identifying image forgery. Signal 

Processing: Image Communication, 25(6), 389–399. 

10. Agranovskiy, A.V., Balakin, A.V., Gribunin, V.G., Sapozhnikov, S.A. (2009). Steganography, 

Digital Watermarkings, and Steganalysis. Moscow. 220 p. 

11. Lin, W.-H., Wang, Y.-R., Horng, S.-J., Kao, T.-W., Pan, Y. (2009). A blind watermarking method 

using maximum wavelet coefficient quantization. Expert Systems with Applications, 36(9), 11509–11516. 

12. Kobozeva, A.A., Melnik, M.A. (2013). The steganography algorithm based on the sign-insensitivity 

of the singular vectors of the digital image matrix. Information Processing Systems, 3(110), 90–94. 

13. Kobozeva, A.A., Mokritsky, V.A., Batiiene, L.E.M., Bobok, I.I. (2017). Improvement of the 

steganography algorithm based on the sign-insensitivity of the singular vectors of blocks of the digital image 

matrix. Informatics and Mathematical Methods in Simulation, 7(1-2), 19–28. 

14. Gonzalez, R., Woods, R. (2006). Digital Image Processing. Moscow. 1070 p. 

 

Рецензент: Кобозєва Алла Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, завідуюча кафедри 

інформатики і управління захисту інформаційних систем, Одеський національний політехнічний 

університет 

к.т.н. Бобок И.И. 

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЯВЛЕНИЯ  

КЛОНИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ 

 

Клонирование остается на сегодняшний день одним из самых распространенных и часто 

используемых при несанкционированных изменениях цифровых изображений (ЦИ) программных 

инструментов, реализованным во всех современных графических редакторах. В работе 

разработан метод и предложена его полиномиальная (степени 4) алгоритмическая реализация 

для выявления результатов клонирования с последующим отделением области клона от области 

прообраза в цифровом изображении в условиях отсутствия различий в постобработке (если она 

имеет место) областей клона и прообраза с целью повышения информативности результатов 

выявления клонирования. Процесс отделения клона от прообраза, результат которого часто 

очень важен для заинтересованных сторон, происходит при помощи используемого цифрового 

водяного знака (ЦВЗ), который предварительно погружается в изображение с целью организации 

его защиты от нарушения целостности. Погружение ЦВЗ происходит при помощи устойчивого 

к атакам против встроенного сообщения стеганографического алгоритма, обеспечивающего 

возможность отделения клона от прообраза в условиях постобработки ЦИ после осуществления 

клонирования. Основная идея такого отделения, реализованная в разработанном методе, 

заключается в отличии коэффициентов корреляции для декодированной информации (частей 

ЦВЗ) из областей, отвечающих клону, прообразу, являющихся соответственно неоригинальной и 

оригинальной областями анализируемого ЦИ. Для алгоритмической реализации метода 

предложены два способа формирования областей ЦИ, отвечающих клону и прообразу.  

Ключевые слова: цифровое изображение, клонирование, цифровой водяной знак, клон, 

прообраз, стеганографический алгоритм, отделение области клона от области прообраза. 

 

Ph.D. Bobok I.I. 

IMPROVING THE INFORMATIVITY OF THE RESULTS OF CLONING DETECTION IN A 

DIGITAL IMAGE 
 

The cloning is one of the most common and often used software tool for unauthorized changes of 

digital images that implemented in all modern graphics editors. In this work we develop the new method for 

detection the results of cloning, followed by the separation of the clone region from the pre-image region in 

the digital image in the absence of differences in the post-processing (if any) of the clone and pre-image 

regions. Also, we present its polynomial (degree 4) algorithmic implementation. The process of separating 

the clone from the pre-image takes place using the digital watermark used, which is preliminarily added to 

digital image in order to organize its protection against integrity violation. The watermarking occurs with 
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the help of a steganographic algorithm, resistant to attacks against the built-in message, which makes it 

possible to separate the clone from the pre-image in post-processing of the digital image after cloning. The 

main idea of such separation, realized in the developed method, is the difference of the correlation 

coefficients for the decoded information (parts of the digital watermark) from the regions corresponding to 

the clone and pre-image, which are respectively the non-original and original regions of the analyzed digital 

image. For the algorithmic implementation of the method we proposed two methods for the formation of 

digital image regions corresponding to a clone and a pre-image. 

Keywords: digital image, cloning, digital watermark, clone, pre-image, steganographic algorithm, 

separation clone from pre-image. 
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АРХИТЕКТУРА НЕЧЁТКОГО FREM-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НОРМ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ 
 

В статье рассматривается архитектура нечеткого FREM-регулятора, который 

обнаруживает норму несоответствия, сравнивая мгновенную длину очереди с ее предыдущей 

выбранной (дискретной) величиной и имеет треугольные функции принадлежности заданной 

формы. Подробно описаны и заданны нечеткие правила, топология моделированной сети. 

Представлена архитектура, а также правила функционирования регулятора. Приведены 

функции принадлежности для регулятора. Заданная топология моделирования сети позволяет 

получить экспериментальные осциллограммы длин очередей для 100 и 300 источников. 

Рассчитаны значения среднеквадратичного отклонения и приведены значения задержек разного 

количества источников для FREM-, PID-, REM-регуляторов. При этом FREM-алгоритм имеет 

значительно меньшие среднеквадратичные отклонения от желаемой длины очереди se и средние 

задержки пакетов. Описана возможность использования мгновенной длины очереди для оценки 

переходной характеристики, значения потерь пакетов среди других заданных AQM-алгоритмов. 

Ключевые слова: FREM-регулятор, архитектура, база правил, функции принадлежности, 

переходной характеристики, среднеквадратичным отклонением. 

 

Введение. Увеличение количества пользователей Интернета очень часто указывает на 

проблему борьбы с перегрузками. Они происходят, когда количество данных, введенных в 

сеть, больше чем количество данных, которые доставляются по назначению. При пакетной 

передаче источники данных должны уменьшить скорость передачи при наличии потери 

пакетов. В роботе описан нечеткий FREM-регулятор. Представлена архитектура этого 

регулятора. Описаны правила функционирования регулятора. Приведены функции 

принадлежности для регулятора. Задана топология моделирования сети. Полученные 

экспериментальные осциллограммы длин очередей для 100 и 300 источников. Получены 
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значения среднеквадратичного отклонения и приведены значения задержек разного 

количества источников для FREM-, PID-, REM-регуляторов. 

Постановка задачи. Основной задачей REM-метода является возможность получить 

высокое использование канала связи, низкие потери пакетов и малую задержку очереди 

буфера. REM использует цену перегрузки, которая зависит от таких параметров как потери 

пакетов и длина очереди. Метод REM производит выборку очереди маршрутизатора через 

заданное время и обновляет параметр цены перегрузки, для уменьшения несоответствия 

между скоростью прибытия пакетов и скоростью отправки пакетов в линии (разница между 

запросом и нормой сервиса), а также любое несоответствие размера очереди (разницу между 

фактической длиной очереди и ее желаемым значением). 

Анализ полученных результатов. Когда входящий трафик выше, чем пропускная 

способность канала связи (положительная норма несоответствия) за определенный интервал 

времени, то большинство пакетов оказываются в буфере маршрутизатора, тем самым 

увеличивая ее. И наоборот, отрицательная норма несоответствия - уменьшает длину очереди 

маршрутизатора. Таким образом, REM обнаруживает норму несоответствия, сравнивая 

мгновенную длину очереди с ее предыдущей выбранной (дискретной) величиной. 

FREM-метод активного управления очередью представляет собой нечеткий регулятор на 

базе REM-алгоритма и предназначен для изменения цены маркировки/отбрасывания очереди 

буфера, что позволяет динамически отбрасывать пакеты, уменьшать задержку, удерживать 

размер буфера вокруг желательного уровня и предотвращать переполнение буфера 

маршрутизатора [1-4]. 

Данный FLC-метод является статическим алгоритмом со статическим нечетким 

правилом и статическими параметрами в функциях принадлежности, что способствует 

повышению эффективности индикации перегрузок буфера и, как результат, метод FREM 

более адаптивен к изменениям таких параметров трафика как объем и колебания. Также 

данный регулятор позволяет эффективно обнаружить и управлять начинающимися и 

текущими перегрузками, адаптивно поддерживать желательный уровень длины очереди, 

гладкие и низкие нормы потерь пакетов для каждого потока при сглаживании пульсирующих 

источников. 

Оценка цены вероятности отбрасывания/маркировки пакетов, на которой основан 

нечеткий FREM-регулятор, представляет две входные переменные в текущем pi (t + 1) и 

предыдущем pi (t) дискретных интервалах. Основываясь на значениях этих переменных 

выборки на выходе, нечеткий регулятор вырабатывает оценку вероятности отбрасывания 

пакетов DPV (Drop probability value). На рис. 1 показана схема нечеткого регулятора для 

FREM-метода. 

 

Рис. 1. Архитектура нечеткого FREM-регулятора 

 

Допустим, что нечеткий FREM-регулятор имеет п входных переменных x1,x2,..xn. 

Входной вектор X определен как Х = (x1,x2,...xn
)T. Тогда, база правил будет состоять из к 

следующих правил: 
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1) Rule 1: IF X = (A11,A12 ....А1n),ТНЕN y = В1 

2) Rule 2: IF X = (A21, A22,...,A2n). THEN у = B2 

3) Rule k:  IF X = (Ak1, Ak2, ....., Akn), THEN у = Вk 

 

где Aij и Bij нечеткие множества лингвистических переменных x1,x2,...xn и у, 

соответственно. Значение выходной функции f(X) нечеткого FREM-регулятора может быть 

вычислено по формуле [1]: 

),(/)()(
1 111 i

j
i

k

j
n
ii
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j
j
o xxyXf    

                                       (1) 

где µ(x) - функция принадлежности для нечетких множеств. 
j

oy - центр тяжести выходного 

нечеткого множества Bj в j- том правиле. 

Терм-множество входной лингвистической переменной pi(t+1) можно определить, как: 

 

PLS}PVL,PL,PS,Z0,NS,NL,NVL, {NLS,)1( ipi      (2) 

 

А для предыдущего интервала pi(t): 

PLS}PVL,PL,PS,Z0,NS,NL,NVL, {NLS,)( tpi ,     (3) 

 

где NLS, NVL, NL, NS,ZO, PS, PL, PVL, PLS - значения вероятности 

отбрасывания/маркировки пакетов в FREM-регуляторе: 

1) NLS – отрицательное наибольшее; 

2) NVL – отрицательное очень большое; 

3) NL – отрицательное большое; 

4) NS – отрицательное малое; 

5) ZO – нулевое; 

6) PS – положительное малое; 

7) PL – положительное большое; 

8) PVL – положительное очень большое; 

9) PLS – положительное наибольшее. 

 

На рис. 2 и 3 приведены функции принадлежности для входных лингвистических 

переменных. 

 

 
Рис. 2. Функции принадлежности для pi (t + 1) 
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Рис. 3. Функции принадлежности для pi (t) 

 
Терм-множество выходной лингвистической переменной - оценки вероятности потери 

пакетов DPV можно определить, как: 

   0.7,1}4,0.5,0.6,0.2,0.3,0, {0.1,DPV .                                            (4) 

Значение цены для периодической выборки текущего времени вычисляется по формуле 

[3]: 
  ))](-)()-)( (()([)1( tctxbtbaytptp tiiii      (5) 

Аналогично для предыдущей выборки: 

 
  ))]1(-)1()-)1( (()1([)( tctxbtbaytptp tiiii ,    (6) 

где 0  и  0ia  являются маленькими константами, и   max{z,0}[z] 
. )(tbi  - coвокупное 

занятие буфера при длине очереди l, t  - период, 

ib  - целевая (желательная) длина очереди, )(txi  

- совокупная входная норма (скорость), )(tct  - доступная полоса пропускания, )(txi - )(tct - норма 

(скорость) несоответствия, )(tbi -

ib - отклонение очереди от желаемого значения. 

База правил содержит ряд правил IF-THEN, которые являются основой для решения 

задачи в блоке логического решения. Этот ряд правил зависит от разработчика и может быть 

видоизменен для обеспечения лучших характеристик. Например, 

 

0,4DPV THEN PL))p( AND NLS))1(IF(  ttp ,   (7) 

 

где DPV генерируется нечетким регулятором благодаря комбинации входов. В табл. 1 

представлены все возможные выходные значения, которые генерирует FREM-регулятор. 

 

Нечеткие правила 

 Таблица 1 

 

DPV NLS NVL NL NS ZO PS PL PVL PLS 

NLS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.5 0.6 

NVL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6 0.7 

NL 0.0 0.0 0.0 0.0 0:2 0.5 0.6 0.7 1.0 

NS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.6 0.7 1.0 

ZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 

PS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.7 1.0 1.0 

PL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.7 1.0 1.0 

PVL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 0.7 1.0 1.0 

PLS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 1.0 1.0 1.0 
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В блоке формирования логического решения происходят следующие процессы. 

Определяются множества правил, которые лучше подходят. Этот процесс зависит от выбора 

функций принадлежности и числа входов FLC. 

Далее механизм формирования логического решения определяет значение оценки 

вероятности отбрасывания пакетов DPV. 

В блоке дефаззификации, который находиться в выходном каскаде нечеткого FREM-

регулятора, вычисляется оценка вероятности отбрасывания пакетов, по выражению (1). 

Рассмотрим результаты моделирования сети с помощью FRЕМ-регулятора [1-2]. 

Топология моделируемой сети показана на рис. 4. 

 
Рис. 4. Топология модулируемой сети 

 

Топология модулируемой сети состоит из двух маршрутизаторов, R1 и R2, n источников 

сообщения Si и п приемников Di. Все линии связи между маршрутизаторами и 

источниками/приемниками сообщений имеют скорость 100 Мб/с. Задержка распространения 

произведена беспорядочно. Между маршрутизаторами R1 и R2 существует так называемое 

"узкое место" - канал связи со скоростью 0.7 Мб/с и задержкой 20 миллисекунд. Все источники 

и приемники используют PQM-метод типа Drop Tail с достаточной буферной емкостью. Буфер 

между маршрутизаторами имеет емкость 200 пакетов и использует такие AQM-методы как: 

FREM, REM, PID. Желательная длина очереди установлена в 80 пакетов. Средний размер 

пакета 512 байтов. Время моделирования 100 секунд. В данной сети рассматривается только 

FTP-потоки. Данное моделирование проводилось в среде моделирования NS2. 

Описание характеристики любого AQM-метода может быть представлено двумя 

способами: переходной характеристикой и устойчивостью. Можно использовать мгновенную 

длину очереди для оценки переходной характеристики, а ошибку в установившемся 

режиме(устойчивость) характеризовать среднеквадратичным отклонением se, которое 

определяется как 

  ,
1

1
0

2
 





M

i refie qq
M

S                                                        (7) 

где qref - желаемая длина очереди, qi- і -ая выборка длины очереди, і = 1,2, ..., М - итерация, 

М - количество интервалов выборки. 

 

Рассмотрим основные параметры сети (длина очереди, потери пакетов, задержка, 

пропускная способность) для разного количества источников/приемников (n = 100,200,300). 

На рис. 5-7 показано значение длины очереди при использовании FREM-, REM- и PID-методов 

активного управления очередью для 100 соединений. 
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Рис. 5. Длина очереди для 100 источников (FREM) 

 
Рис. 6. Длина очереди для 100 источников (REM) 

 
Рис. 7. Длина очереди для 100 источников (PID) 

 

Значение длины очереди FREM-, REM- и PID-методов при 300 источниках/приемниках 

сообщений показано на рис.8-10. 

 
Рис. 8. Длина очереди для 300 источников (FREM) 
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Рис. 9 Длина очереди для 300 источников (REM) 

 
Рис. 10. Длина очереди для 300 источников (PID) 

 

Проанализировав приведенные данные, можно увидеть, что REM-метод не может 

удерживать длину очереди около заданного значения qref  = 80 пакетов, а PID-метод, в свою 

очередь, имеет нестабильную характеристику. Вместе с тем, FREM-метод имеет стабильные и 

устойчивые значения длины очереди при разной нагрузке. 

В табл. 2 показаны значения среднеквадратичного отклонения se для трех заданных 

AQM-алгоритмов. 

 

Значение среднеквадратичного отклонения se для AQM-алгоритмов (пакеты)  

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показано в табл. 2 значение среднего квадратичного отклонения se при 

использовании FREM- и PID-методов на порядок ниже, чем при использовании REM-

алгоритма для разного числа источников (приемников) сообщения (n = 100,200,300). 

В табл. 3 приведены значения задержки пакетов для заданных AQM-алгоритмов. 

  

Количество 

источников, п 
FREM PID REM 

100 3,45 8,42 62,80 

200 7,21 10,45 77,75 

300 10,90 11,45 90,38 
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Значение средней задержки пакетов АQМ-алгоритмов (м. сек) 

 Таблица 3 

Количество 

источников, п 
FREM PID REM 

100 300,58 302,70 445,99 

200 288,14 300,19 488,31 

300 305,35 299,49 483,30 

 

При использовании FREM- и PID-алгоритмов, средняя задержка маршрутизатора имеет 

меньшее значение, чем при использовании REM-алгоритма. 

В табл. 4 и 5 показаны значения средних потерь пакетов и средних пропускных 

способностей. 

 

Нормы средних потерь пакетов AQM-алгоритмов (%) 

Таблица 4 
 

Источники FREM PID REM 

100 15,77 12,39 9,67 

200 23,56 17,30 14,43 

300 24,23 19,78 19,26 

 

Нормы средних пропускных способностей AQM-алгоритмов (кбит/сек)  

Таблица 5 

Источники FREM PID REM 

100 3,74 3,75 3,75 

200 1,96 1,87 1,87 

300 1,25 1,25 1,27 

 

Вывод. В данной статье показан один из вариантов технического решения активного 

управления очередью в сетях TCP/IP. Полученные данные в результате моделирования, дают 

возможность утверждать, что FREM-алгоритм имеет значительно меньшие 

среднеквадратичные отклонения от желаемой длины очереди se и средние задержки пакетов, 

но наибольшие значения потерь пакетов среди других заданных AQM-алгоритмов. Так же 

средняя задержка маршрутизатора имеет меньшее значение, чем при использовании REM-

алгоритма. Как преимущество REM-алгоритма следует отметить возможность получения 

максимального использование канала связи, низкие потери пакетов и малую задержку очереди 

буфера. 
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АРХІТЕКТУРА НЕЧІТКОГО FREM-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НОРМ 

НЕВІДПОВІДНОСТІ 

 

У статті розглядається архітектура нечіткого FREM-регулятора, який виявляє норму 

невідповідності, порівнюючи миттєву довжину черги з її попередньої обраної (дискретної) 

величиною і має трикутні функції приналежності заданої форми. Докладно описані і задані 

нечіткі правила, топологія модельованої мережі. Представлена архітектура, а також правила 

функціонування регулятора. Наведено функції належності для регулятора. Завдання топології 

моделювання мережі дозволяє отримати експериментальні осцилограми довжин черг для 100 і 

300 джерел. Розраховані значення середньоквадратичного відхилення і наведені значення 

затримок різної кількості джерел для FREM-, PID-, REM-регуляторів. При цьому FREM-

алгоритм має значно менші середньоквадратичні відхилення від бажаної довжини черги se і 

середні затримки пакетів. Описана можливість використання миттєвої довжини черги для 

оцінки перехідної характеристики, значення втрат пакетів серед інших заданих AQM-

алгоритмів. 

Ключові слова: FREM-регулятор, архітектура, база правил, функції приналежності, 

перехідної характеристики, середньоквадратичним відхиленням. 

 

Ph.D. Hostiev V.V., Ph.D. Savkov P.A., Ph.D. Pampuha І.V., Pusan V.V. 

FUZZY FREM-CONTROLLER ARCHITECTURE FOR DETECTING NON-COMPLIANCE 

RATES 

 

The article deals with the architecture of the fuzzy FREM-controller, which detects the discrepancy 

rate by comparing the instantaneous queue length with its previous selected (discrete) value and has 

triangular membership functions of a given shape. Fuzzy rules, topology of the simulated network have 

been described in detail and given. The architecture, as well as the regulator functioning rules have been 

presented. The accessory functions for the controller are given. A given topology of the network simulation 

makes it possible to obtain experimental oscillograms of the queue lengths for 100 and 300 sources. The 

values of the mean-square deviation have been calculated and the delay values of different number of 

sources for FREM-, PID-, REM-regulators have been given. In this case FREM-algorithm has significantly 

smaller mean-square deviations from the desired queue length se and average packet delays. The possibility 

of using the instantaneous queue length for estimating the transition characteristic, the value of packet loss 

among other specified AQM algorithms have been described. 

Keywords: FREM-controller, architecture, rules base, membership functions, transient 

characteristics, rmean-square deviation. 
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САЙТ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ ПІДПРЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
Стаття присвячена аналізу видів сайтів, які найбільш затребувані у різних сферах 

діяльності: промо-сайт, сайт-вітрина, корпоративний сайт, портал, інформаційний сайт; дана 

їх характеристика та рекомендації щодо підтримки на доступних сервісах 2017 року, а саме 

Google Analytics і Yandex Metrika. Обґрунтована необхідність створення корпоративних сайтів як 

найбільщ оптимального механізму підтримки підприємницької діяльності та просування бізнесу 

на ринку товарів та послуг. Охарактеризовані основні переваги створення та використання 

компаніями корпоративних сайтів: поліпшення якості роботи з клієнтами; оперативне 

інформування про події компанії; підвищення результативності роботи співробітників; економія 

часу – єдина база даних компанії; ефективні робочі комунікації; можливість навчання та 

перепідготовки працівників; зручне і результативне спілкування з контрагентами (партнери, 

дилери, інвестори та ін.); поліпшення іміджу компанії тощо. 

Наведені основні етапи створення корпоративного сайту та дані рекомендації 

розробникам. На першому етапі виконується аналіз компанії, її діяльності, конкурентів, існуючих 

і потенційних клієнтів. Другим етапом створення корпоративного сайту є розроблення 

технічного завдання (концепції сайту). Третій етап – вибір фірмового стилю, розроблення 

системи керування, дизайн сайту. Доведено, що створення сайту має велике значення для будь-

якої компанії, так як дозволяє вирішувати багато функцій, які є найважливішими для розвитку 

бізнесу: залучення нових клієнтів; формування іміджу компанії; пошук нових працівників 

компанії; зручний зв’язок з клієнтами. 

Ключові слова: сайт, види сайтів, корпоративний сайт, web-бізнес, розроблення сайту, 

етапи розроблення сайту. 

 

Вступ.За дослідженнями “Netcraft” у 2014 році кількість активних сайтів у мережі 

Інтернет досягла позначки – один мільярд, три мільярди активних користувачів і біль ніж 

шість мільярдів запитів у пошуку Google, які можуть бути здійснені на сайті підприємця 

кожний місяць. Щорічно кількість сайтів і їх користувачів збільшується приблизно на 30% [1]. 

Відтак, створення та використання сайтів для бізнесу є актуальним.  

Незалежно від того, у якій сфері ведеться бізнес, жодна сучасна компанія не може 

обійтися без мережі Інтернет. Якщо раніше веб-ресурс використовувався у форматі 

електронних листів, які гарантували швидку комунікацію між підрозділами великих компаній, 

то на сьогоднішній день ефективний розвиток бізнесу вимагає постійного знаходження в он-

лайн режимі. За статистикою переважна більшість організацій повністю або частково 

працюють у світовій мережі, використовуючи новітні інтернет-технології ведення бізнесу [2]. 

Створення власного сайту є важливим компонентом іміджу компанії поряд з візитками, 

логотипом і фірмовим стилем. Головна мета сайту – залучення якомога більшої чисельності 

нових постійних клієнтів і регулярне співробітництво з бізнеспартнерами. Безумовною 

перевагою використання сайту компанією, у порівнянні з традиційними засобами реклами 

(друкована продукція, аудіо- та відеоролики), є його широкі можливості. Компанія цілодобово 

може отримувати зворотну інформацію від відвідувачів сайту, споживачів товарів і послуг, а 

також проводити маркетингові дослідження. Якщо компанія вирішує розробляти власний 

сайт, то їй необхідно, перш за все, визначити основні цілі сайту та завдання, для реалізації 

яких він створюється. 

Формулювання мети статті. Метою статті є аналіз типів сайтів, що сприяють 

підприємницькій діяльності, та характеристика основних етапів створення корпоративного 

типу сайту. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення визначеної мети слід розглянути типові 

завдання, для вирішення яких створюються сайти у підприємницькій діяльності. В історії 

розвитку Інтернету спостерігаються дві епохи, лінією розмежування яких можна назвати 
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появу першого популярного браузера Мозаік у 1993 році. Саме за його допомогою до 

Інтернету були залучені мільйони нових користувачів, він став новим поштовхом розвитку 

підприємницької діяльності. Зазвичай мета створення web-сайту полягає у [3]: 

- пошуку нових постійних клієнтів і посередників, збільшенні обсягів продаж, завдяки 

тому, що сайт – це зручна форма поширення інформації; 

- поширенні інформації про компанію та її бізнес, адже на сторінках сайту розміщується 

багато корисної інформації; 

- підвищенні кваліфікації своїх працівників, адже сучасний інтернет дозволяє передавати 

не тільки текстову, але й звукову та відео інформацію; 

- підтримці корпоративного спілкування, так як закриті зони сайту дозволяють 

обмінюватися внутрішніми матеріалами інструкціями та іншої службовою інформацією; 

- наданні послуг своїм клієнтам 24 години на добу і 365 днів на рік; 

- проведенні маркетингових дослідження, аналіз яких допоможе компанії скорегувати 

свою діяльність та організувати її ефективніше. 

Розгляд класифікацій сайтів : 

Офіційної класифікації сторінок в Інтернеті не існує, але є основні характеристики, за 

якими можна поділити існуючі сайти, що використовуються у підприємницькій діяльності. За 

характеристиками сайти класифікують так: сайт-візитівка, промо сайт, сайт-вітрина, інтернет-

магазин, корпоративний сайт [4]. Стисло охарактеризуємо кожен із них. 

1. Сайт-візитівка. Саме той набір інформації, поширення якої в Інтернеті, без сумніву, 

корисно як починаючим, так і досвідченим бізнесменам. Це своєрідний довідник про фірму, 

який містить усю необхідну контактну інформацію про діяльність компанії. Відтак, 

інформація має бути стислою, чіткою і найважливішою про фірмц, сферу її діяльності, 

інтереси. Не варто перевантажувати сайт-візитівку інформацією, яка можливо не знадобиться 

потенційному клієнтові або партнерові. Сайт-візитівка – це зручний засіб для сканування 

ґрунту ринку, не дорого, швидко, вигідний для організацій, у яких бізнес здійснюється не в 

Інтернеті. 

2. Промо-сайт є хорошим рекламним інструментом. Особливо, якщо фірма планує 

провести рекламну компанію окремого товару або послуги. Структура промо-сайту має 

виконувати функцію рекламного проспекту або буклету і привертати увагу клієнтів. На такому 

сайті можна розмістити ту інформацію, що не поміститься на сторінці журналу, в 

радіоповідомленні, телевізійному ролику. Обсяг промо-сайту – до 10 сторінок, на яких можна 

розмістити дані про компанію, напрямок діяльності, просування послуги, контактні дані. 

Окремо повідомляється інформація про акцію, із зазначенням термінів і місця проведення, 

умов участі, новин та ін. Промо-сайт – це використання можливостей інтернету для впливу на 

цільову аудиторію, донесення до потенційних клієнтів максимум інформації про товар і 

послугу, потужний й ефективний інструмент реклами компанії та її продуктів. 

3. Сайт-вітрина є бюджетним варіантом реклам компанії. Якщо фірма хоче продавати в 

Інтернеті один конкретний товар або групу товарів, то цей тип сайту ідеально підходить для 

цього. На таких сторінках знаходиться вся інформація, необхідна для того, щоб клієнт 

побачив, зацікавився і купив певний товар, не відволікаючись на новини та посилання. Це 

структурований каталог продукції компанії. Але цей каталог організований таким чином 

(фото, опис, ціна), щоб клієнт зробив як можна менше кліків, для того, щоб знайти потрібний 

товар. Головне призначення сайту-вітрини – продажі.  

4. Інтернет – магазин. На відміну від сайту-вітрини, де клієнт може лише побачити 

наявність всіх товарів, за допомогою інтернет-магазину клієнт може ще й зробити замовлення, 

вибрати варіант розрахунку, спосіб отримання замовлення та одержати рахунок на оплату. 

Такий сайт має бути зручним і функціональним, щоб відвідувач міг легко знайти те, що йому 

потрібно, відправити товар у кошик та оформити покупку в кілька кліків. Інтернет-магазин 

істотно зменшить витрати фірми, оскільки не потребує оренди приміщень, оплати роботи 

співробітникам. Серед інших переваг цього типу сайту: величезна аудиторія, можливість 
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розміщувати необмежений асортимент товарів, своєчасно реагувати на зміни на ринку, 

враховувати потреби клієнтів та інші. 

5. Kорпоративний сайт. Більш представницьким виглядом компаній в Інтернеті є 

корпоративні сайти. Це обов’язковий інструмент успішного бізнесу будь-якої компанії. У 

першу чергу, такі сайти допомагають формувати позитивний імідж компанії, залучають нових 

замовників, які можуть не знати про існування фірми на ринку, і відповідно, розширюють 

ринок збуту товарів та послуг. За допомогою корпоративного сайту клієнти та замовники 

отримують інформацію про ціни на товари і послуги в зручному вигляді. Значно збільшити 

прибуток фірма зможете шляхом надання можливості здійснювати замовлення клієнтам в 

Інтернеті на сторінці компанії. Отже, корпоративний сайт – це доказ серйозності і 

перспективності бізнесу, гідне представництво компанії на ринку, не витратний і масовий вид 

реклами бізнесу, зручний і комерційно виправданий. 

Існує велика кількість визначень корпоративного сайту. Одночас, у найбільш широкому 

сенсі корпоративний сайт – це електронне представництво бізнесу на просторах мережі 

Інтернет. При цьому гідно представляти певну компанію корпоративний сайт може лише тоді, 

коли він індивідуальний, сучасний, має широкі функціональні можливості. 

До незаперечних переваг корпоративного сайту можна віднести [5]: 

- поліпшення якості роботи з клієнтами; 

- достовірна оперативна інформація для клієнтів (товари/ послуги компанії, акції, що 

проводяться), а також необхідні клієнту відомості про компанії (світогляд, способи зв’язку, 

розташування офісів та ін.); 

- можливість зручної спільної роботи: прискорення роботи над проектом, швидке 

реагування на побажання клієнта; 

- підвищення довіри клієнта до компанії: завдяки відкритості та програмній оснащеності 

компанії, корпоративний портал стає додатковим каналом продажів для організації; 

- підвищення результативності роботи співробітників; 

- економія часу: єдина база знань збереже корпоративну інформацію компанії, нові 

працівники успішнішно адаптуються, співробітники швидко знайдуть необхідну інформацію. 

Рутинні операції будуть автоматизовані; 

- ефективні робочі комунікації: спілкування співробітників стає зручнішим за рахунок 

системи миттєвих повідомлень. Співробітники мають можливість злагоджено працювати над 

проектами; 

- інформування про події компанії: новини та події компанії знайдуть відображення в 

«живій стрічці» – співробітники завжди залишаються в курсі того, що відбувається, можуть 

оперативно реагувати на інформацію; 

- можливість навчання та перепідготовки працівників: система дозволяє проводити 

навчання, екзаменувати кадри – оцінити результативність роботи співробітника/ відділу; 

- нові дієві інструменти контролю – робоче листування співробітників буде 

контрольованим; зміцнення і поліпшення зв’язків між підрозділами компанії; 

- мінімізація потреби у відрядженнях за рахунок якісної взаємодії підрозділів компанії; 

- прозорий процес і результати роботи співробітників і підрозділів компанії; 

- прості і комфортні робочі комунікації, завдяки впровадженню всередині корпоративної 

системи повідомлень; 

- зручне і результативне спілкування з контрагентами (партнери, дилери, інвестори та 

ін.); 

- удосконалення спільної роботи з контрагентами: корпоративний портал стає простим і 

комфортним офісом для робочого спілкування (конференції, обмін миттєвими 

повідомленнями, робота проектних груп, контроль спільних проектів і ін.); 

- поліпшення іміджу компанії: прозорість роботи з партнерами, можливість доступу до 

проектних документів і контролю ходу проекту підвищує рівень довіри до компанії. 

Водночас слід пам’ятати, що при порушенні правил нагляду за корпоративним сайтом 

він може нашкодити іміджу компанії за рахунок: 
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- неактуальної інформації або недостатій її кількості (відсутність повного списку 

пропозицій, прайс-листів тощо);  

- незручної навігації;  

- відсутності зворотного зв’язку з клієнтами тощо. 

Ще одна помилка – створювати корпоративний сайт і не займатися його просуванням. 

Також на етапі зародження сайта потрібно мати на увазі, що оригінальний дизайн не варто 

розуміти як накопичення яскравих малюнків і анімації. Нав’язливе миготіння, надмірно 

яскраві кольори – усе це може відштовхнути потенційних покупців. Украй небажана наявність 

на сайті яких-небудь помилок, недоробок. Щоб уникнути подібних неприємностей фахівці 

студії веб-дизайну багаторазово тестують і перевіряють сайт, щоб ніщо не могло затьмарити 

вимогливий погляд клієнтів. Використання чорних методів розкручування також 

неприпустимо для корпоративних сайтів – це може зашкодити репутації всієї компанії [6]. 

Більшість корпоративних сайтів, що створюються, характеризуються наявністю типових 

етапів. Зазвичай роботу над проектом починають із докладного аналізу компанії, її діяльності, 

конкурентів, існуючих і потенційних клієнтів. Результати такого аналізу стануть основою 

наступного етапу – розроблення технічного завдання, документа, у якому будуть описані всі 

вимоги, запропоновані до сайту, програмні інструменти для реалізації поставлених завдань, 

вимоги до зовнішнього вигляду. Зазвичай технічне завдання ще називають концепцією сайту.  

На дизайні корпоративного сайту слід зупинитися детальніше. Саме дизайн у першу 

чергу оцінюють відвідувачі ресурсу: потенційні клієнти або партнери. І від того, яким буде 

цей дизайн, залежить їхнє враження про сайт і про компанію в цілому. Отже, якщо оформлення 

буде схожим на інші сайти, то й думка відвідувачів складеться зовсім не на користь компанії. 

Важливо зробити сайт унікальним, стильним та несхожим на інших. На цьому етапі слід 

звернутися до фірмового стилю. До нього зазвичай відносять логотип компанії, кольорові й 

шрифтові рішення. Якщо фірмовий стиль організації вже був розроблений раніше, то веб-

дизайнери обов’язково врахують його при оформленні сайту. Якщо ж такого стилю у компанії 

ще немає – за допомогою професіоналів створюється власний корпоративний стиль. Адже за 

допомогою найсучаснішого програмного забезпечення фахівці веб-дизайну розроблюють 

дизайн сайту, що дійсно запам’ятовується. 

Також справжній професійний корпоративний сайт не можна уявити без належної 

системи керування. Наявність такої системи забезпечує можливість працювати над 

відновленням структури й матеріалів сайту не тільки розробникам, але й співробітникам самої 

компанії. Системи керування сайтом, або CMS, оснащені спеціальним візуальним редактором, 

що зовні нагадує звичайний редактор MS Word. Тому додавання, редагування і видалення 

текстової або графічної інформації під силу людям, які не мають спеціальних знань з 

програмування та html-верстання. За допомогою CMS легко працювати з різними 

вбудованими модулями: опитуваннями, чатами, стрічками новин тощо [7]. 

Корпоративний сайт має приносити прибуток і на сьогоднішній час більшість 

користувачів Інтернету використовують такі погукові системи як Google і Yandex. Щоб бути 

на перших стрічках цієї безмежної павутини потрібно відповідати стандартам згаданих 

систем. По-перше, це швидкість завантаження сайту, для перевірки існує програмне 

забезпечення від Google, яке дозволить встановити наскільки створений сайт компанії 

оптимізований під пошукові системи, а також дозволить виявити проблемні частини сайту та 

шляхи їх усунення. Не менш важливим є дотримання правил w3, його також можна провірити 

на багатьох сервісах. Також для хорошої індексації потрібно вміло підбирати ключові слова, 

заголовки и опис сайту. Слова потрібно перевіряти по запитах в Інтернеті, таку можливість 

дають різноманітні онлайн сервіси такі як Yandex. Для прикладу наведемо CMS Wordpress і 

плагін Yoast Seo [8], який надає можливість на кожній сторінці, товару змінювати ключові 

слова, а також задавати опис сайту та заголовки. Плагін вказує на скільки якісно виконаний 

контент (рис. 1).  
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Рис. 1. Зображення плагіну Yoast Seo, ключові слова та аналіз сторінки 

Для цього завдання можна використовувати такі програмні забезпечення як Google 

Analytics і Yandex Metrika. За допомогою цих програм можна дізнатися про клієнтську 

аудиторію компанії: час відвідування сайту, скільки часу клієнт провів на сторінці або товарі, 

на які сторінки заходив, на який товар дивився [9-11]. Таким чином аналітик сайту розуміє, 

що потрібно клієнтам, а компанія збільшує потрібну інформацію чи товари, удосконалює те, 

на що клієнти не звертаюсь увагу (рис. 2, 3). 

 

Рис. 2. Зображення відвідуваності клієнтів 
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Рис. 3. Зображення меню та кількості нових і старих клієнтів 

Отже, якщо сайт розроблений на CMS за допомогою вказаних інструментів, компанія 

може самостійно розвивати сайт, аналізувати інформацію про клієнтів. 

Висновки. Сьогодні всі успішні компанії мають в Інтернеті власні корпоративні сайти. 

Завдання корпоративного сайту – представити клієнтам основну інформацію про товари і 

послуги, що надає компанія. На корпоративному ресурсі можна робити підрахунки, 

продавати продукцію, збирати відгуки, розігрувати конкурси, робити розсилку тощо. 

Велике значення для успішного використання сайту має його дизайн, оскільки сайт 

власне є іміджевим інструментом компанії. У наш час створення сайту має велике значення 

для будь-якої компанії, так як дозволяє вирішувати багато функцій, які є найважливішими для 

розвитку бізнесу: залучення нових клієнтів; формування іміджу компанії; пошук нових 

працівників компанії; зручний зв'язок з клієнтами. 
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д.т.н., доц. Гунченко Ю.А., Банит Б.Б., к.т.н., доц. Красильников С.Р. 

САЙТ КАК ПРЕДПОСЫЛКА УСПЕШНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья посвящена анализу видов сайтов, которые наиболее востребованы в различных 

сферах деятельности: промо-сайт, сайт-витрина, корпоративный сайт, портал, 

информационный сайт; дана их характеристика и рекомендации по поддержке на доступных 

сервисах 2017 года, а именно Google Analytics и Yandex Metrika. Обоснована необходимость 

создания корпоративных сайтов как наиболее оптимального механизма поддержки 

предпринимательской деятельности и продвижения бизнеса на рынке товаров и услуг. 

Охарактеризованы основные преимущества создания и использования компаниями 

корпоративных сайтов: улучшение качества работы с клиентами оперативное информирование 

о событиях компании; повышение результативности работы сотрудников; экономия времени - 

единая база данных компании; эффективные рабочие коммуникации; возможность обучения и 

переподготовки работников; удобное и результативное общение с контрагентами (партнеры, 

дилеры, инвесторы и др.) улучшение имиджа компании и тому подобное. 

Приведены основные этапы создания корпоративного сайта и даны рекомендации 

разработчикам. На первом этапе выполняется анализ компании, ее деятельности, конкурентов, 

существующих и потенциальных клиентов. Вторым этапом создания корпоративного сайта 

является разработка технического задания (концепции сайта). Третий этап - выбор фирменного 

стиля, разработка системы управления, дизайн сайта. Доказано, что создание сайта имеет 

большое значение для любой компании, так как позволяет решать многие функции, которые 

являются важнейшими для развития бизнеса: привлечение новых клиентов; формирование 
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имиджа компании; поиск новых сотрудников компании; удобную связь с клиентами. 

Ключевые слова: сайт, виды сайтов, корпоративный сайт, web- бизнес, разрабатывание 

сайта, этапы разработки сайта. 
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CLASSIFICATION OF DIGITAL WATERMARKS AND REQUIREMENTS FOR THEM 

 

The article is devoted to the analysis of the types of sites that are most in demand in various fields of 

activity: promo site, site-shop, corporate website, portal, information website; Their characteristics and 

recommendations for support on affordable services in 2017, namely Google Analytics and Yandex Metrics, 

are given. The necessity of creation of corporate sites as the most optimal mechanism of support of 

entrepreneurial activity and promotion of business in the market of goods and services is substantiated. The 

main advantages of creating and using companies of corporate sites are described: improving the quality 

of work with clients; prompt information on the events of the company; Increasing employee performance; 

saving time - the only database of the company; effective working communication; possibility of training 

and retraining of employees; convenient and effective communication with contractors (partners, dealers, 

investors, etc.); improvement of company image and so on. 

The main stages of creating a corporate site and the recommendations are given to the developers. At 

the first stage, the analysis of the company, its activities, competitors, existing and potential clients is carried 

out. The second stage of creating a corporate site is the development of a technical task (the concept of a 

site). The third stage - the choice of corporate style, the development of a management system, the design 

of the site. It has been proven that creating a site is important for any company, as it allows you to solve 

many of the most important functions for business development: attracting new customers; formation of 

the company's image; search for new company employees; convenient communication with customers. 

Keywords: web-site, types of web-sites, corporate web-site, web is business, development of web-site, 

stages of development of web-site. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ МОНІТОРИНГУ  

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 
У статті розглядаються існуючі методи та алгоритми ідентифікації операційних систем, 

засновані на аналізі значень RTO (Retransmission Timeouts), використовуваних стеком протоколів 

TCP/IP, які є основою для побудови і функціонування систем моніторингу обчислювальних мереж. 

Показані основні властивості, переваги та недоліки даних методів, які дозволяють спеціалісту 

повисити ефективність своєї роботи на етапі реалізації і експлуатації контрольованих 

інформаційних систем. 

На теперішній час відсутні досконалі алгоритми моніторингу обчислювальних мереж, 

засновані на аналізі тимчасових закономірностей в роботі стека протоколів TCP / IP. У зв'язку з 

цим виникає проблема функціонування інформаційної мережі. Задачею є розробка ефективних 

засобів моніторингу та діагностики інформаційних систем. Широке розповсюдження систем 

мережевого моніторингу в корпоративних інформаційних системах призводить до необхідності 

приділяти активну увагу вирішенню притаманних їм проблем безперебійного функціонування. 

При цьому існуючі певні засоби для отримання якості роботи мережі. 

Проведений аналіз методів моніторингу та алгоритмів спрямованих на визначення 

ідентифікатора операційної системи дає нам змогу більш швидше оцінювати рівень 

працездатності мережі та точність (достовірність) результуючого припущення про версії ОС 

цільового вузла. 

Ключові слова: системи мережевого моніторингу, інформаційні системи, ідентифікатор 

операційної системи. 

  

Вступ. В останні роки з ростом рівня автоматизації, проникнення інформаційних 

технологій в усі сфери діяльності людини і значним підвищенням вимог відмовостійкості та 

надійності до інформаційних систем важливе значення набувають питання розробки 

ефективних засобів моніторингу та діагностики інформаційних систем. У зв'язку з повсюдним 

використанням обчислювальних мереж (ОМ) і мереж передачі даних для організації взаємодії 

як між окремими робочими станціями для передачі інформації прикладного характеру 

(наприклад, при роботі в глобальній мережі Інтернет), так і взаємодії всередині замкнутих 

обчислювальних кластерів, інформаційно обчислювальних комплексів обробки даних, 

корпоративних мереж та інших розподілених систем, заснованих на використанні 

обчислювальних мереж, гостро постають питання моніторингу стану подібних систем. 

Класичні системи моніторингу забезпечують безперервний моніторинг тільки поточного 

стану вузлів, що входять до складу ОМ, але в умовах сучасних все більш ускладнених 

розподілених систем і жорстких вимог до їх відмовостійкості та надійності, а також 

захищеності та інформаційної безпеки до сучасних систем моніторингу пред'являються також 

вимоги щодо забезпечення можливостей прогнозування і діагностики стану обслуговуваних 

інформаційних систем в короткостроковій і довгостроковій перспективах, а також реалізації 

комплексного моніторингу, що включає аналіз не діагностика потенційних проблем в 

захищеності системи або окремих її вузлів від різних типів зовнішнього втручання. 

Актуальність даних питань розглянута, зокрема, в роботах Р. Г. Шихаліева, а також В.В. 

Коренькова і А.В. Ужінского. 

Крім того, актуальними проблемами розробки систем моніторингу мережі є збільшення 

точності аналізу стану входять до складу ОМ вузлів, тобто забезпечення максимальної 

відповідності показань системи моніторингу реального стану інформаційної системи, а також 

зменшення інтенсивності обміну службовим трафіком і мінімізація впливу підсистеми 

моніторингу на функціонування інших підсистем обчислювальної мережі або розподіленої 
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системи (наприклад, підсистем забезпечення мережевої інформаційної безпеки - систем 

виявлення вторгнень і т.д.) . 

У зв'язку з викладеним завдання дослідження і розробки методів моніторингу та 

діагностики обчислювальних мереж і розподілених систем, а також систем моніторингу на їх 

основі в даний час є актуальними. 

Постановка задачі. В умовах постійного розвитку, ускладнення і повсюдного 

впровадження в усі сфери життя людини розподілених інформаційних систем завдання 

постійного контролю за роботою обчислювальної мережі, що становить основу будь-якого 

сучасного цифрового обчислювального комплексу або інший розподіленої системи, 

набувають все більш важливе значення, оскільки необхідні для підтримки системи в 

працездатному стані і оперативного усунення збоїв і неполадок. 

У зв'язку з цим виникає небхідність розробки методів і алгоритмів моніторингу ОМ, 

заснованих на аналізі тимчасових закономірностей в роботі стека протоколів TCP / IP, і 

побудова системи моніторингу мережі на їх основі. 

Основна частина. Алгоритм Франка Вейсета (RING) 

Першою реалізацією методу ідентифікації операційної системи(ІОС), заснованого на 

аналізі значень RTO стека протоколів TCP / IP, став алгоритм, заснований на аналізі значень 

RTO для ситуації втрати пакетів при встановленні TCP-з'єднання, запропонований Франком 

Вейсетом (Franck Veysset) в 2002 р.  і покладений в основу відповідної утиліти, що отримала 

назву RING [1]. 

Алгоритм RING заснований на імітації клієнтом ситуації втрати пакетів в процесі 

«тристороннього рукостискання», використовуваного для встановлення ТСР-з'єднання. 

У відповідності зі специфікою TCP по надійній доставці повідомлень кожен пакет, в 

тому числі запити SYN на встановлення з'єднання, обов'язково підтверджується одержувачем 

з використанням відповідей-підтверджень - пакетів з встановленим прапором АСК. У разі 

неотримання підтвердження відправник повторно відправляє непідтверджений пакет, втрата 

якого могла статися, наприклад, внаслідок виходу з ладу деяких сегментів мережі між 

учасниками інформаційного обміну, перевантаженням мережі або іншими причинами. 

Процедура надійної передачі даних діє і в процесі встановлення TCP-з'єднання. Таким чином, 

можливий наступний сценарій розвитку подій: клієнт з яких-небудь причин не відправляє 

останній, третій, пакет АСК, в результаті чого сервер класифікує останній відправлений ним 

пакет SYN-ACK як втрачений і запускає цикл його повторних передач, чекаючи від клієнта 

підтвердження про успішне встановлення з'єднання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Імітація втрати клієнтом 

 

Імітація клієнтом перевантаженості мережі, яка потягнула за собою втрату пакетів між 

сервером і клієнтом, примусово вводить сервер в ситуацію, при якій він відпрацьовує затримку 

читання підтвердження у відповідь на відправлений пакет і запускає серію повторних передач 

SYN-ACK «втраченого» пакета. Реєстрація клієнтом інтервалів часу між отриманням 
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повторних запитів SYN-пакетів при встановленні TCP-з'єднання АСК від сервера, аналіз 

послідовності значень часових інтервалів  n
,,,

21
 та її зіставлення з сигнатурами 

(наборами аналогічних тимчасових характеристик) відомих ОС дозволяє зробити припущення 

про версії ОС, яка працює на сервері [1]. 

Ступінь відповідності версії ОС аналізованого вузла деякої ОС з відомою сигнатурою 

може бути оцінена наступним чином: 

    || iiD   ,                                                                      (1) 

де i
, - інтервал часу між відправленням i -го та 1i -го пакетів для даної ОС з існуючої 

бази сигнатур. 

За результатами аналізу найбільш вірогідною версією ОС віддаленого вузла буде ОС з 

використовуваної бази сигнатур, що відповідає мінімальному значенню D з безлічі значень 

 D j
, отриманих за результатами порівняння отриманої сигнатури з відомими сигнатурами 

різних ОС, тобто така ОС з бази сигнатур, для якої справедливо умова  

  njDmmD j  1, ,                                                         (2) 

де n - кількість ОС в базі сигнатур, D j
обчислюється за формулою (1). 

У порівнянні з використовуваними в сучасних програмних засобах мережевого 

моніторингу методів ІОС, заснованих на обміні нестандартними TCP-пакетами та аналізі 

функціональних характеристик стека протоколів TCP / IP, алгоритм Франка Вейсета володіє 

наступними основними перевагами: 

1. Для успішного аналізу на цільовій системі необхідна наявність тільки одного 

відкритого TCP-порту. У зв'язку з тим, що в сучасних обчислювальних мережах(ОМ) на 

мережевих вузлах з міркувань безпеки в більшості випадків блокуються всі невикористовувані 

безпосередньо порти TCP і UDP, алгоритм Франка Вейсета в багатьох випадках може бути 

значно більш ефективним в порівнянні з іншими методами ІОС [2]. 

2. Для ідентифікації ОС використовуються стандартні TCP-запити, що значно знижує 

ймовірність класифікації переданого трафіку як аномального і / або є ознакою зовнішнього 

вторгнення або сканування. Таким чином, розглянутий алгоритм характеризується більшою 

прозорістю для систем виявлення вторгнень і міжмережевих екранів. 

3. Низький рівень споживання трафіку (менше 1Кб для сканування одного мережевого 

вузла). 

4. При наявності якісної бази сигнатур RING забезпечує більш високу достовірність 

результатів у порівнянні з іншими методами ІОС . Найбільшою мірою це справедливо для 

ситуацій, коли аналізовані вузли не задовольняють вимогам існуючих методів ІОС за 

критеріями доступності портів TCP / UDP і можливості використання для аналізу протоколу 

ICMP [12]. 

Одним з переваг RING є використання коректних пакетів TCP, що забезпечує високу 

прозорість для систем виявлення вторгнень і фільтрації трафіку. Крім того, можливість 

штучного навмисного спотворення значень RTO на стороні аналізованого вузла зведена до 

мінімуму, оскільки значення тимчасових характеристик TCP визначаються внутрішніми 

системними налаштуваннями ядра ОС і в більшості випадків не можуть бути змінені 

користувачем або спеціальним програмним забезпеченням, а також в загальному випадку не 

залежать від встановленого на цільовому вузлі ПО, включаючи міжмережеві екрани, системи 

фільтрації трафіку і інші засоби забезпечення мережевої інформаційної безпеки. Перераховані 

властивості забезпечують методам ІОС, заснованим на аналізі тимчасових характеристик TCP, 

і, в тому числі, алгоритму Франка Вейсета, універсальну застосовність щодо будь-яких 

мережевих вузлів, що використовують стек протоколів TCP / IP. При цьому будь-яка 

спеціальна підготовка або налаштування цільового вузла не потрібна. 

Основним функціональним недоліком алгоритму Франка Вейсета є відносно високі 

витрати часу на збір даних, що аналізуються, що досягають декількох хвилин, що значно вище 
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аналогічних показників для інших методів ІОС, реалізованих в сучасних мережевих сканерах 

(NMap, Xprobe і ін.). 

Як недолік алгоритму також можна розглядати необхідність спеціальної настройки вузла 

моніторингу, необхідну для імітації втрати пакетів. Для цього необхідно блокувати або вихідні 

ТСР-пакети з встановленим прапором АСК в разі, якщо відправка пакетів здійснюється 

засобами стандартних сокетів TCP / IP ОС вузла моніторингу, або вихідні пакети з 

встановленим прапором RST в разі використання «сирих» сокетів. Подібне налаштування 

може бути здійснена засобами міжмережевих екранів [3]. 

Проте, в ряді випадків застосовність алгоритму Франка Вейсета може бути обмежена. 

Одним з найбільш серйозних обмежень для функціонування розглянутого алгоритму є 

використання в мережі міжмережевих екранів сеансового рівня {stateful firewall) . До числа 

подібних систем відносяться зокрема міжмережеві екрани, що реалізують функціональність 

SYN-шлюзів (SYN Relay або SYN Gateway) [10]. 

Застосування алгоритму Франка Вейсета, тим не менш, може викликати спрацьовування 

систем виявлення вторгнень у разі класифікації SYN-запитів, які не завершуються коректним 

чином з боку клієнта, як аномального трафіку. В цьому випадку для використання 

розглянутого алгоритму в складі систем моніторингу мережі необхідна відповідне 

налаштування засобів IDS, що збільшує трудомісткість розгортання СММ. Проте, основною 

перешкодою для використання алгоритму Франка Вейсета при реалізації функцій мережевого 

моніторингу є неможливість його застосування в випадку наявності в мережі SYN-шлюзів. Як 

правило, в сучасних ОМ сервери-шлюзи перед основними серверами в тому чи іншому вигляді 

існують [4]. 

Метод Грега Талек (ГТ). Суть методу Грега Талек полягає в вимірі і аналізі значень 

RTO, характерних для відпрацювання механізму повторних передач втрачених пакетів з 

даними, переданими по TCP-з'єднання, наприклад, в процесі взаємодії по протоколу HTTP [5]. 

Приклад реалізації процесу збору даних, що аналізуються для випадку взаємодії по 

протоколу HTTP представлений на рис. 2. 

У прикладі на рис. 2 числа, розділені двокрапкою, вказують на початок і кінець переданої 

в даному пакеті послідовності байт даних (тобто відповідають відносному номеру 

послідовності і довжині поля даних). Числа після «АСК» відповідають відносним номерами 

підтвердження, які встановлюються в переданих пакетах [5]. 

Обмін даними в представленому прикладі відбувається наступним чином: 

1. Виконується успішне встановлення TCP-з'єднання з веб-сервером, і клієнт по 

протоколу HTTP запитує з сервера індексний файл. 

2. Сервер починає відправку пакетів даних.  

3. Відправкою АСК-пакета клієнт підтверджує успішне отримання кількох перших 

пакетів даних від сервера, після чого припиняє відправляти АСК-пакети. 

4. Після закінчення часу очікування повторної передачі першого недоставленого пакета 

(в розглянутому прикладі пакет даних з номером послідовності 1025 сервер починає цикл його 

повторних передач [12]. 

 
Рис. 2. Метод ІОС на основі значень аналізу RTO для ситуації втрати пакетів при 

передачі даних 
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  "між повторними передачами і їх 

порівняння з існуючою базою сигнатур, що виконуються аналогічно алгоритму Франка 

Вейсета, дозволяють зробити припущення про версії ОС, що виконується на сервері [7]. 

Слід зазначити, що в рамках методу Грега Талек можливе використання не тільки 

протоколу HTTP, а й будь-якого протоколу прикладного рівня, заснованого на TCP / IP. 

Оскільки будь-який сучасний сервер надає один або кілька мережних сервісів, що 

реалізуються протоколами прикладного рівня (наприклад, DNS, РОРЗ, IMAP, SSH, FTP та ін.), 

можна зробити висновок про універсальну застосовність методу Грега Талек для мереж TCP / 

IP [8]. 

Основною перевагою методу Грега Талек в порівнянні з алгоритмом Франка Вейсета є 

відсутність обмежень, що накладаються використанням в мережі SYN-шлюзів. Крім того, 

метод Грега Талек характеризується значно більш низьким ступенем виявлення системами 

IDS, оскільки ймовірність виникнення ситуації втрати пакетів при передачі даних по TCP-

з'єднання вища, ніж вірогідність втрати пакетів в процесі встановлення з'єднання, і в 

загальному випадку подібні факти не є свідченням здійснення спроб мережевого вторгнення 

або несанкціонованого сканування мережі [9]. 

Результати вимірювань свідчить про наявність відмінностей між сигнатурами ГТ для 

різних ОС, в тому числі для ОС одного і того ж сімейства. Важливою відмінністю сигнатур ГТ 

від сигнатур RING є більший обсяг доступних для аналізу даних, що дозволяє визначати 

версію ОС цільового вузла з більш високою вірогідністю.  

Недоліком методу ГТ є сигнатури деяких ОС, в тому числі що належать до різних 

сімейств, ідентичні, що в ряді випадків призведе до неоднозначності результатів аналізу і 

зниження вірогідності припущення про версії ОС цільового вузла. Крім того, в порівнянні з 

алгоритмом Франка Вейсета метод Грега Талек вимагає більше часу для збору значень 

аналізованих характеристик [11]. 

Висновки. Найважливішою характеристикою процесу ІОС є точність (достовірність) 

результуючого припущення про версії ОС цільового вузла. Разом з тим, важливе значення 

мають характеристики рівня споживання мережевого трафіку, прозорості для систем IDS і 

впливу на працездатність аналізованого вузла [6]. 

Для реалізації функцій ІОС можливе використання в якості аналізованих даних значень 

тимчасових характеристик функціонування TCP / IP, до числа яких відносяться таймаут 

повторних передач втрачених пакетів. Перевагами такого підходу є низький обсяг 

споживаного мережевого трафіку, висока прозорість для систем IDS і фільтрації трафіку і 

відсутність деструктивного впливу на працездатність цільового вузла. 

У зв'язку з наявністю зазначених раніше недоліків алгоритму Франка Вейсета і методу 

Грега Талек, пропонується метод ІОС, заснований на спільному аналізі тимчасових і 

функціональних характеристик стека протоколів TCP / IP цільового вузла і зберігає переваги 

алгоритму Франка Вейсета і методу Грега Талек - необхідність наявності тільки одного 

відкритого TCP-порту на цільовому вузлі , низький рівень споживання трафіку і низький 

ступінь виявлення системами IDS [2]. 
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Железняк В.В., д.т.н., проф. Мясищев А.А., д.т.н., проф. Ленков С.В., Селюков Д.А. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ МОНИТОРИНГА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

В статье рассматриваются существующие методы и алгоритмы идентификации 

операционных систем, основанные на анализе значений RTO (Retransmission Timeouts),, 
используемых стеком протоколов TCP / IP, которые являются основой для построения и 

функционирования систем мониторинга вычислительных сетей. Показаны основные свойства, 

преимущества и недостатки данных методов, которые позволяют специалисту повисит 

эффективность своей работы на этапе реализации и эксплуатации контролируемых 

информационных систем. 

В настоящее время отсутствуют совершенные алгоритмы мониторинга 

вычислительных сетей, основанные на анализе временных закономерностей в работе стека 

протоколов TCP / IP. В связи с этим возникает проблема функционирования информационной 

сети. Задачей является разработка эффективных средств мониторинга и диагностики 

информационных систем. Широкое распространение систем сетевого мониторинга в 

корпоративных информационных системах приводит к необходимости уделять активное 

внимание решению присущих им проблем бесперебойного функционирования. При этом 

существующие определенные средства для получения качества работы сети. 

Проведенный анализ методов мониторинга и алгоритмов, направленных на определение 

идентификатора операционной системы дает нам возможность более быстро оценивать 

уровень работоспособности сети и точность (достоверность) результирующего предположение 

о версии ОС целевого узла. 

Ключевые слова: системы сетевого мониторинга, информационные системы, 

идентификатор операционной системы 

 

 

Zheliezniak V.V., рrof. Myasischev O.A., рrof. Lenkov S.V., Selyukov D.O. 

ANALYSIS OF METHODS AND ALGORITHMS OF MONITORING OF COMPUTER 

NETWORKS 

 

The article considers existing methods and algorithms of identifying operating systems based on the 

analysis of RTO (Retransmission Timeouts), values which used for the TCP / IP protocol stack, which 

are the basis for the construction and operation of computer monitoring systems. There are shown the basic 

properties, advantages and disadvantages of these methods which allow the expert to increase the efficiency 

of his work at the stage of implementation and operation of controlled information systems. 

At the moment, there are no perfect algorithms for monitoring the networks which based on the 

analysis of time patterns in TCP / IP protocol stack operation. In connection with this appeared the problem 

of functioning of the information network. The task is to develop effective means of monitoring and 

diagnosing information systems. The widespread distribution of network monitoring systems in corporate 

information systems leads to the need to pay close attention to solving their inherent problems of 

uninterrupted functioning. At the same time, there are certain means available to obtain the quality of the 

network. 

The monitoring of analysis methods and algorithms aimed at identifying an operating system 

identifier allows us to more quickly evaluate the network performance and the accuracy (reliability) of the 

resulting assumption about the version of the operating system of the target node. 

Keywords: network-monitoring systems, information systems, operating system identifier. 
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МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ПРИХОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ СПОТВОРЕННЯ 

РАСТРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ 
 

У статті запропонований метод передачі прихованої інформації без спотворення 

растрового зображення. На основі проведеного аналізу наведено поняття прихованого каналу 

передачі інформації, а також класифікація методів і завдань прихованої передачі інформації.  

Проведено огляд існуючих методів впровадження інформації в растрові зображення. 

Наведено аналіз існуючих програм впровадження інформації в растрові зображення, виявлено їх 

переваги та недоліки. Розглянуті можливі області застосування стеганографії, зокрема-

стеганографія може бути використана для зберігання і розподілення ключів в мережах зв'язку. 

Виявлені недоліки методів впровадження інформації в растрові зображення і їх програмні 

реалізації не дозволяють в повній мірі використовувати  їх для безпечної передачі інформації. Для 

усунення виявлених недоліків запропонований метод передачі прихованої інформації без 

спотворення растрового зображення, який дозволяє із зображення і файла даних, отримати 

файл-ключ пікселів, за допомогою якого можна буде витягнути файл даних із початкового 

растрового зображення, без спотворення растрового зображення. При необхідності існує 

можливість побітово зашифрувати файл-ключ в  початкове растрове зображення, в даному 

випадку при створенні файл-ключа, останній байт пікселя не індексується, тому що він буде 

змінений. 

Для організації прихованого каналу зв'язку, розподілу і передачі ключової інформації 

запропонований метод, що на відміну від розглянутих,  має високу пропускну здатність. Файл-

ключ пікселів стискається і зберігається в форматі результуючого растрового зображення. Через 

низьку ентропію файл-ключа пікселів, він буде мати набагато менший розмір, ніж початкове 

растрове зображення. При необхідності існує можливість шифрування файл-ключа пікселів 

методом симетричного шифрування або RSA, що значно підвищить стійкість до атак - 

впроваджена інформація може піддаватися злому, видаленню чи атакам. Стійкість є головною 

вимогою, що висувається до будь яких стеганографічних методів, а також забезпечить 

секретність вбудованої інформації. 

Ключові слова: стеганографія, стеганографічні методи, файл-ключ, растрове зображення, 

прихований канал зв'язку, захист інформації, стегоключ. 

 

Вступ. Зростаючі можливості сучасних засобів зв'язку вимагають розробки спеціальних 

засобів безпечного зберігання та передачі інформації. Мережева безпека стає все більш 

актуальною через зростаючий обсяг даних, що передаються по локальних і глобальних 

мережах. Для захисту інформації від несанкціонованого доступу та використання необхідне 

забезпечення конфіденційності і цілісності даних. В області комунікації безпека є однією із 

головних проблем сучасного світу. Найрізноманітніші методи захисту інформації та 

алгоритми приховування даних були розроблені в останні десятиліття. Стеганографічні 

програмні засоби приховування інформації забезпечують перевагу перед іншими видами 

програмної інформаційної безпеки, оскільки текст ховається у зображенні, яке не 

сприймається як носій текстової інформації. Стеганографія може бути визначена як мистецтво 

і наука про невидиму комунікацію. Це реалізується приховуванням інформації в іншій 

інформації, таким чином, відбувається приховування існування переданої інформації. Хоча 

поняття стеганографії та криптографії схожі, але все ж стеганографія відрізняється від 

криптографії. У криптографії основна увага приділяється шифруванню даних, в стеганографії 

основна увага приділяється приховуванню самого факту присутності даних. Стеганографія та 

криптографія – це способи захисту інформації від несанкціонованого доступу, але ці 

технології окремо не досконалі, і можуть бути скомпрометовані. Як тільки наявність 
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прихованої інформації виявляється, або якщо виникне якась підозра, то стеганографія 

частково зазнає поразки. Ефективність стеганографії  можна підсилити шляхом об'єднання її 

з криптографією. Різні програмні додатки використовують різні формати графічних файлів. 

Серед усіх графічних форматів найпопулярніший в Інтернеті формат JPEG із-за малих 

розмірів зображення.  

Відносно обчислювальної техніки виділився окремий напрям стеганографії - 

комп'ютерна стеганографія. В якості контейнерів тут використовуються файли різних 

форматів, мережеві пакети і т.д. Наприклад, інформацію можна впровадити в графічне 

зображення. Найпоширеніший спосіб LSB (Least Significant Bit), при якому замінюються 

наймолодші біти контейнера на біти приховуваних даних. Існують декілька видів даного 

підходу з використанням растрового зображення як контейнера. 

BlindHide - найпростіший алгоритм: дані записуються, починаючи з верхнього лівого 

кута зображення до правого нижнього – піксель за пікселем. Приховані дані програма записує 

у наймолодших бітах кольорів пікселя. Приховані дані розподіляються у контейнері 

нерівномірно. Якщо приховані дані не заповнять повністю контейнер, то лише верхня частина 

зображення буде спотвореною. 

Hideseek - алгоритм у псевдовипадковий спосіб розподіляє приховане повідомлення у 

контейнері. Для генерації випадкової послідовності використовується пароль. Дещо 

«розумніший» алгоритм, але все ж не враховує особливостей зображення-контейнера. 

FilterFirst - виконує фільтрацію зображення-контейнера – пошук пікселів, у які 

записуватиметься прихована інформація (для яких зміна наймолодших розрядів буде найменш 

помітною для ока людини). 

BattleSteg - найскладніший і найдосконаліший алгоритм. Спочатку виконує фільтрацію 

зображення-контейнера, після чого прихована інформація записується у «найкращі місця» 

контейнера у псевдовипадковий спосіб (подібно до HideSeek). 

Інші методи приховування інформації в графічних файлах орієнтовані на формати 

файлів з втратою, наприклад, JPEG. На відміну від LSB вони більш стійкі до геометричних 

перетворень. Це відбувається за рахунок варіювання в широкому діапазоні якості зображення, 

що призводить до неможливості визначення джерела зображення. 

Модель каналу з прихованою передачею інформації. Стеганографія, як наука, 

визначається наступним чином - це науковий напрям, що вивчає способи прихованої передачі 

або зберігання інформації, при цьому прихований канал зв'язку організовується на основі 

відкритого каналу зв'язку з урахуванням особливостей сприйняття інформації. Існують три 

напрямки стеганографії для організації прихованого каналу передачі інформації:  класичний - 

приховування інформації в потоках даних так, щоб неможливо  було виділити або виявити 

якусь приховану складову частину; комп'ютерний - приховування інформації, в різних 

комп'ютерних об'єктах, що представляють собою різні файли, програми, пакети мережевих 

протоколів і т.д.; цифровий - приховування інформації в цифрових даних, що мають аналогову 

природу (зображення, аудіо- і відеодані).  

Стеганографічна система (стегосистеми) - це сукупність засобів і методів, за допомогою 

яких створюється прихований канал передачі інформації. Контейнер - будь який файл, 

призначений для впровадження приховуваного повідомлення. Приховуване повідомлення - 

повідомлення, впроваджуване в контейнер. Повідомленням може бути секретний текст, 

зображення, фотографія, мітка, водяний знак. Стеганографічний канал (стегоканал) - канал 

передачі заповненого контейнера (Стего). Стегоключ (ключ) - секретні дані, використовувані 

в процесі впровадження приховуваного повідомлення в контейнер. При побудові 

стегосистеми повинні враховуватися наступні положення: супротивник має повне 

представлення про стеганографічні системи і деталі їх реалізації. Єдиною інформацією, яка 

залишається невідомою потенційному супротивникові, є ключ, за допомогою якого тільки 

його власник може встановити факт присутності і зміст прихованого повідомлення, якщо 

супротивник якимось чином дізнається про факт існування прихованого повідомлення, це не 

повинно дозволити йому витягти подібні повідомлення до того часу, поки ключ зберігається 
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в таємниці. Потенційний супротивник повинен бути позбавлений будь-яких технічних та 

інших переваг у розпізнаванні або розкритті змісту таємних повідомлень. 

На рис. 1 представленаузагальнена модель стегосистеми і проілюстровані наведені 

визначення.  

Впровадження

Контейнер

Приховуване 
повідомлення 

Ключ

Відправник

Стего Вилучення
Повідомлення 

Ключ

Одержувач

Стего
Стегоканал

 
 

Рис. 1. Узагальнена модель стегосистеми 
 

Відповідно до даної моделі, на стороні відправника приховуване повідомлення 

впроваджується в контейнер за спеціальним алгоритмом впровадження та ключем. 

Заповнений контейнер передається по відкритим каналам передачі даних одержувачу. На 

стороні одержувача із заповненого контейнера витягується вхідне повідомлення за 

алгоритмом витягування і ключем.  

Широке розповсюдження растрових та мультимедійних технологій дало імпульс 

розвитку нових і вдосконаленню існуючих методів приховування інформації, а також сприяло 

виникненню більш складних методів організації прихованих каналів зв'язку, в основу яких 

були покладені особливості подання інформації в комп'ютерних файлах, пристроях, 

обчислювальних мережах і т.п. На цьому етапі відбувається становлення нового напрямку в 

області захисту інформації - комп'ютерної стеганографії. Класифікація методів стеганографії 

представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Класифікація методів стеганографії 
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Цифрова стеганографія застосовується для захисту від копіювання і несанкціонованого 

використання, дозволяє захищати авторські права і інтелектуальну власність в області 

цифрової аудіо та відео індустрії. Для цього  застосовують  вбудовування цифрових водяних 

знаків та ідентифікаційних номерів. Вбудовування невидимих заголовків застосовується для 

підпису медичних знімків та фотографій, нанесення легенди на карту, швидкого пошуку в базі 

даних по впровадженим в цифрові об'єкти (наприклад, в фотографії) ключовими словами, 

синхронізації відеопотоку зі звуком. 

До методів організації прихованого каналу зв'язку засобами цифрової стеганографії 

виставляються наступні вимоги: 

- прозорість - відсутність помітних відмінностей між пустим контейнером та заповненим 

контейнером;  

- стійкість до спотворень - впроваджена інформація повинна бути стійкою до 

різноманітних перетворень, що відбуваються у процесі передачі інформації (вимога 

прозорості завжди конфліктує з вимогою стійкості до спотворень, тому при впровадженні 

інформації доводиться знаходити компроміс між прозорістю та стійкістю до спотворень);  

- стійкість до атак - впроваджена інформація може піддаватися злому, видаленню чи 

атакам (вимога стійкості до атак є головною вимогою, що висувається до будь яких 

стеганографічних  методів, проте досягти абсолютної стійкості впровадженої інформації до 

різних атак практично неможливо); 

- можливість впровадження певного обсягу інформації - при істотному збільшенні обсягу 

впроваджуваної інформації знижується прозорість і стійкість до спотворень (дана вимога 

вступає в протиріччя з вимогою прозорості та вимогою стійкості до спотворень);  

- секретність впровадження (криптостійкість) - у більшості випадків необхідно 

забезпечити секретність вбудованої інформації, тобто її захист секретним ключем.  

Основна частина. Метод передачі прихованої інформації без спотворення растрового 

зображення дозволяє із зображення і файла даних, який необхідно приховати, отримати файл-

ключ, за допомогою якого можна буде витягнути файл даних із початкового зображення, без 

спотворення початкового растрового зображення. Для того, щоб приховати дані, необхідно на 

вхід подати растрове зображення у форматі .PNG і файл з даними. А на виході буде отримано 

файл-ключ у форматі *.PNG (рис. 3а). 

Для того, щоб витягнути файл даних із растрового зображення, необхідно на вхід подати 

початкове зображення і файл-ключ, отриманий в процесі шифрування, а на виході буде 

отримано файл даних (рис. 3б). 
 

 
                                    а)                                                                                   б)       

Рис. 3. Загальна схема формування даних: а)  формування файла - ключа; 

б) витягнення файла даних із растрового зображення 

 

Алгоритм роботи системи передачі прихованої інформації без спотворення растрового 

зображення представлений на рис. 4. 
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Рис. 4. Алгоритм роботи системи передачі прихованої інформації без спотворення 

растрового зображення 
 

Принцип роботи алгоритму. В оперативну пам’ять завантажується зображення і файл 

з даними. Зображення представляє собою масив пікселів розміром чотири байти кожен. 

Генерується пустий масив пікселів такого ж розміру, що відповідає повністю прозорому 

(*.PNG формат) або залитому білим кольором (.JPG, .BMP формат) зображенню. Файл з 

даними завантажується як масив байтів. Програма в циклі проходить по кожному байту файла 

даних. В ітерації циклу відбувається наступне: запускається цикл, який проходить по масиву 

пікселів зображення і порівнює поточний байт файла даних з кожним байтом пікселя даної 

ітерації (лістинг 1.). 

Лістинг 1. 

 for (unsigned int j = 0; j <кількість байт файлу; j++) { 

 for (unsigned int i = 0; i < кількість пікселів зображення; i++) { 

             ... 

 порівняння першого байту пікселя з поточним байтом файла даних 

 порівняння другого байту пікселя з поточним байтом файла даних 

 порівняння третього байту пікселя з поточним байтом файла даних 

 порівняння четвертого байту пікселя з поточним байтом файла даних 

  ... 

        }} 

Якщо порівняння дає “правду”, тоді в пустий масив, згенерований на початку роботи 

системи, по адресу пікселя даної ітерації записується адрес байту в пікселі (рис. 5). В 

результаті отримаємо масив пікселів, в якому записані адреси на ті місця в зображення, де 

містяться байти зашифрованого файлу. Якщо прочитати будь який піксель цього масиву, то в 

ньому буде записаний або “нуль” (немає адреси), або число. Це означає, що коли будем читати 

даний піксель, то номер пікселя результуючого масиву буде відповідати номеру пікселя 

початкового растрового зображення, а число, записане в цьому пікселі – номер байта в пікселі. 

Далі результуючий масив пікселів стискається і зберігається в форматі результуючого 

растрового зображення. Через низьку ентропію цього масиву, файл буде мати набагато 

менший розмір, ніж початкове растрове зображення. 

Читання даних із початкового растрового зображення. В оперативну пам'ять як 

масиви пікселів завантажується початкове растрове зображення і файл-ключ. Програма по 

циклу пробігає по файл-ключу, якщо значення не дорівнює нулю, читається число, записане в 

пікселі – це і є номер байта, а номер ітерації – це номер пікселя. Отримані номер пікселя і 
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номер байта в цьому пікселі, представляють собою координати байта в масиві початкового 

растрового зображення. З набору витягнутих байт формуємо результуючий файл з даними. 
 

 
 

Рис. 5. Генерація результуючого масиву пікселей 

 

При використанні даного підходу, отримані результуючі байти будуть перемішані. Це 

можна виправити наступним чином (рис. 6): при створенні файла-ключа в перших три байти 

записуємо номер файлового байту, а в останній – номер байту в пікселі згідно вище описаного 

способу. І при дешифруванні маючи вказаний номер байта можна легко відновити їх порядок. 

 

 
 

Рис. 6. Структура пікселя файла - ключа 

 

Отриманий файл-ключ можна передати по мережі (при цьому початкове растрове 

зображення буде знаходитись в мережі без спотворення) і побітово зашифрувати в зображення 

(рис. 7). При необхідності існує можливість шифрування файл-ключа в початкове растрове 

зображення. В даному випадку при формуванні файл-ключа, останній байт пікселя не 

індексується, тому що він буде змінений. Також є можливість шифрування файл-ключа одним 

із існуючих методів симетричного шифрування або RSA. 

 
Рис. 7. Загальна схема передачі файл-ключ по мережі 
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Висновки. На основі проведеного аналізу наведено поняття прихованого каналу 

передачі інформації, а також класифікацію методів і завдань прихованої передачі інформації.  

Проведено огляд існуючих методів впровадження інформації в растрові зображення. 

Наведено аналіз існуючих програм впровадження інформації в растрові зображення, виявлено 

їх переваги та недоліки. Розглянуті можливі області застосування стеганографії, зокрема-

стеганографія може бути використана для зберігання і розподілення ключів в мережах зв'язку. 

Виявлені недоліки методів впровадження інформації в растрові зображення і їх програмні 

реалізації не дозволяють в повній мірі використовувати  їх для безпечної передачі інформації. 

Для усунення виявлених недоліків запропонований метод передачі прихованої інформації без 

спотворення растрового зображення, який дозволяє із зображення і файла даних, отримати 

файл-ключ пікселів, за допомогою якого можна витягнути файл даних із початкового 

растрового зображення. При цьому без спотворення растрового зображення.  

Для організації прихованого каналу зв'язку, розподілу і передачі ключової інформації 

запропонований метод, на відміну від розглянутих,  має високу пропускну здатність. Файл-

ключ пікселів стискається і зберігається в форматі результуючого растрового зображення. 

Через низьку ентропію файл-ключа пікселів, він буде мати набагато менший розмір, ніж 

початкове растрове зображення. При необхідності існує можливість шифрування файл-ключа 

пікселів методом симетричного шифрування або RSA, що значно підвищить стійкість до атак 

- впроваджена інформація може піддаватися злому, видаленню чи атакам. Стійкість є 

головною вимогою, що висувається до будь яких стеганографічних методів, а також 

забезпечить секретність вбудованої інформації. 
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МЕТОД ПЕРЕДАЧИ СКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ РАСТРОВОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

В статье предложенный метод передачи скрытой информации без искажения растрового 

изображения. На основе проведенного анализа приведено понятие скрытого канала передачи 

информации, а также классификация методов и заданий скрытой передачи информации. 

Проведен обзор существующих методов внедрения информации в растровые изображения. 

Приведен анализ существующих программ внедрения информации в растровые изображения, 

выявлены их преимущества и недостатки. Рассмотренные возможные области применения 

стеганографии, в частности -стеганография может быть использована для хранения и 

распределения ключей в сетях связи. Выявленные недостатки методов внедрения информации в 

растровые изображения и их программные реализации не позволяют в полной мере использовать 

их для безопасной передачи информации. Для устранения выявленных недостатков 

предложенный метод передачи скрытой информации без искажения растрового изображения, 

который позволяет из изображения и файла данных, получить файл-ключ пикселов, с помощью 

которого можно будет вытянуть файл данных из начального растрового изображения, без 

искажения растрового изображения. При необходимости существует возможность побитово 

зашифровать файл-ключ в начальное растровое изображение, в данном случае при создании 

файлового ключа, последний байт пикселя не индексируется, потому, что он будет изменен. Для 

организации скрытого канала связи, распределения и передачи ключевой информации 

предложенный метод, в отличие от рассмотренных методов, имеет высокую пропускную 
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способность. Файл-ключ пикселов сжимается и хранится в формате результирующего 

растрового изображения. Через низкую энтропию файлового ключа пикселов, он будет иметь 

намного меньший размер, чем начальное растровое изображение. При необходимости 

существует возможность шифровки файл- ключа пикселов методом симметричного 

шифрования или RSA, что значительно повысит стойкость к атакам - внедренная информация 

может поддаваться взлому, удалению или атакам. Стойкость является главным требованием, 

которое выдвигается к стеганографическим методам, а также обеспечит секретность 

встроенной информации.  

Ключевые слова: стеганография, стеганографические методы, файл-ключ, растровое 

изображение, скрытый канал связи, защита информации, стегоключ. 
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THE METHOD OF RETAINED INFORMATION TRANSMISSION WITHOUT DRAWING 

ROTATION 

 

The method of transmitting hidden information without distorting the raster image is proposed in the 

article. The concept of a hidden channel of information transmission, as well as the classification of 

methods and tasks of latent information transmission is determined on the basis of the analysis. 

An overview of existing methods for information implementing in bitmap images has been carried 

out. An analysis of existing programs for information implementing in bitmap images is presented and their 

advantages and disadvantages are revealed. The possible areas of steganography can be used to store and 

distribute keys in communication networks. The defined drawbacks of information implementation methods 

in bitmap images and their software implementations do not allow them to be fully used for the safe 

transmission of information. The method of transmitting hidden information without distorting a raster 

image, which allows the image and data file to obtain a pixel file key, by which it will be possible to extract 

the data file from the original raster image without distorting the bitmap imageи is proposed to eliminate 

the identified shortcomings. If necessary, it is possible to encrypt bitwise the file key in the original raster 

image, in this case when creating a file key, the last pixel byte is not indexed, because it will be changed. 

The proposed method, in contrast to the considered methods, has a high bandwidth for organizing a 

hidden communication channel, the distribution and transmission of key information. The pixel key file is 

compressed and stored in the resulting raster image. It will have a much smaller size than the original raster 

image due to the low entropy of the pixel key file. If necessary, it is possible to encrypt the pixel file key 

using the symmetric encryption method or RSA, which will greatly increase the resistance to attacks - the 

information embedded may be subject to hacking, deletion, or attacks. Stability is the main requirement for 

any steganographic methods, as well as secrecy of the built-in information. 

Keywords: steganography, steganographic methods, file key, raster image, hidden communication 

channel, information security, steganography. 

 

  



123 

 

 

УДК 004.891                                                                          к.т.н., доц. Муляр I.В. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Браун В.О. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Шваб В.К. (ВІКНУ) 

Проценко Я.М. (ВІКНУ) 

Глушко Р.М. (ХмНУ) 

 

ПРЕДМЕТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗРОБКУ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

У статті розглядається теоретичні основи та переваги використання предметно-

орієнтованого підходу до проектування та реалізації програмного забезпечення. 

Зазвичай розробка программного забезпечення покликана вирішити проблеми певної 

предметної області або автоматизувати процеси, які там мають місце і важливі для кінцевого 

користувача. Проте сам процес розробки – це задача не тривіальна і його складність напряму 

залежить від того з якою предметною областю доведеться працювати. Як правило, складність 

предметної області – важко уникнути, так як вона порождена самою сутью цієї області. Тому 

доводиться опановувати складність проблеми або процесу. 

На теперішній час існують багато підходів до проектування програмного забезпечення 

(наприклад, екстремальне програмування), які звертають увагу і беруть за основу різні аспекти 

життєвого циклу програмного продукту або проекту. Усі вони так чи інакше взаємодіють с 

предметною областю, проте жоден із них не орієнтується на неї. В них, процес проектування 

предметної моделі відділений від її реалізації засобами програмування, звертається особлива увага 

на проектування архітектури програмного забезпечення і предметна модель – є лише придатком 

до документації. Предметно-орієнтоване проектування показує, що такі підходи є 

неефективними, особливо це помітно на великих проектах із дуже складною предметною сферою. 

У ньому, головною частиною розробки програмного забезпечення є створення і удосконалення 

предметної моделі, на основі якої всі складності предметної області намагаються пояснити і  

викласти. 

Побудова предметної моделі та її ітераційне удосконалення, в процесі розвитку та еволюції 

програмного продукту дозволяють побудувати зрозумілу та чітку архітектуру програмної 

системи, а також організувати ефективну комунікацію в середині команди, яка займається 

розробкою та спеціалістами в предметній області, які не маю потрібних навиків, щоб зрозуміти 

розроблений програмний код. Такий підхід дозволяє розробляти програмні продукти будь-якої 

складності та стане можливим додавання нового функціоналу або підтримку існуючого 

ефективно. 

Ключові слова: розробка програмного забезпечення, моделювання, предмента сфера, 

багаторівнева архітектура, предметно-орієнтоване проектування, комунікація, документування 

коду  

Вступ. Мета розробки будь-якого програмного забезпечення зводиться до оптимізації 

або автоматизації процесів та явищ, які мають місце в предметній області. Як правило, 

складність процесу розробки залежить від складності предметної області, яку практично 

неможливо уникнути, через те що вона породжена самою суттю предмета.  

Розуміти достатньо глибоко предметну сферу аби побудувати с першого разу підходящу 

програмну архітектуру – важно або навіть не реально, якщо розглядати великі програмні 

продукти і дуже складні предметні сфери. Також часто не вистачає знань про предметну сферу 

у розробників програмної архітектури, щоб швидко побудувати ефективну та зрозумілу для 

всіх структуру проекту. Також це зумовлено широтою, глибиною, нечіткістю можливих 

предметних сфер, які людина не спроможна освоїти до початку роботи із проектом. 

Часто зміни, які потрібно вносити розробникам в систему тісно зв’язані з предметною 

сферою. Знайти місце для цих змін часто буває важко, а результат таких змін – робить 

програмний код системи важким для розуміння того, для чого він призначений. Таким чином 

накопичується код, котрий важко розуміти, змінювати та відлагоджувати. Такий процес 

лімітує можливості програмістів розширяти систему, тому що постійно росте складність 
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системи, що неминуче веде до виходу проекту із під контролю та зниженню можливості 

здійснити корисні удосконалення для системи.   

Не рідко розробники програмних систем звертають багато уваги на стек технологій та 

намагаються вирішити проблеми предметної області тільки за допомогою цього стеку. Вони 

мало цікавляться предметною стороною свого проекту та намагаються вирішувати його 

проблеми через свої технічні навики. В цьому випадку, ми отримаємо продукт, в якому не буде 

відображено особливості предметної моделі, що означає складність у внесненнях подальших 

змін та підтримці продукту.  

Складні системи зазвичай розробляє група програмістів. Розробники спілкуються між 

собою, передають досвід та знання в процесі роботи. Таким чином в розробці програмних 

систем з’являється соціальний фактор, який також має свої проблеми. Основна і найбільш 

спільна проблема – це ефективність комунікації, яку знижують неоднозначність трактування 

термінів та використання незрозумілих трактовок, особливо у спілкуванні з спеціалістами у 

предметній області. Так і виникає певний мовний бар’єр. 

Постановка задачі. Розробка програмних систем – це нетривіальна і складна справа. 

Вона потребує творчого мислення і стадії проектування та обдумування роботи. Також у ній є 

достатньо проблем, з якими може зустрітись і зустрічався кожен практикуючий розробник. 

Тому важливо які підходи використовуються при розробці програмної системи та які 

проблеми вони вирішують та породжують.  

Зрештою ціллю практично будь-якого програмного проекту є створення системи, яка 

буде вирішувати певні бізнес задачі та  задовольняти потрібні регламенти. Хоча це не завжди 

явно задано, але завжди клієнт буде очікувати від розробників систему, яку буде спроможна 

еволюціонувати, обростати новим функціоналом, відповідно до існуючих потреб в той чи 

інший момент.  

Еволюція програмного продукту – це дуже важливий процес, в умовах наявності 

конкуренції та зміни трендів в галузі знань. Програмні системи, в архітектурі яких не 

закладений потенціал для розвитку і змін, рано чи пізно будуть витіснені такими, які це 

можуть робити, а від систем, які важко розвивати, як правило, відмовляються самі власники, 

тому що підтримка і розвиток такої системи буде потребувати довгого часу та великих 

грошових інвестицій.  

Саме тому важливо розробляти системи, які можна буде за короткий час та адекватну 

ціну розвивати, розширяти та удосконалювати. Для цього нам потрібно оптимізувати 

комунікацію в середині команди розробників, будувати зрозумілу та очікувану архітектуру 

програмного продукту, яка буде відповідати галузі знань, створювати просту та зрозумілу 

документацію для важливих бізнес правил або процесів. В реалізації поставлених цілей може 

допомогти предметно-орієнтоване проектування.   

Основна частина. Предметно-орієнтоване проектування розвиває дві основоположні 

ідеї [3]: 

1. Логічна структура предметної області і взаємозв’язок в ній – це головне, на що 

потрібно звертати увагу, під час проектування програмних систем 

2. Архітектура програмного забезпечення повинна базуватись на предметній моделі. 

Предметно-орієнтоване проектування – це образ мислення и система пріоритетів, яка 

створена для прискорення розробки програмних продуктів, яка використовується в складних 

галузях знань. Для досягнення цих цілей, буде розглянуто набір прийомів, підходів та 

принципів проектування програмних забезпечень. Предметно-орієнтоване проектрування не 

заперечує і не перевизначає принципів SOLID [8], DRY або шаблонів проектування [1], проте 

формує новий підхід до аналізу і побудови програмних систем. 

Для того щоб мати змогу використовувати предметно-орієнтоване проектування, процес 

розробки програмної системі повинен мати такі властивості: 

- ітераційний характер розробки (таку властивість мають всі гнучкі методики розробки 

програмного забезпечення) 
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- тісний зв'язок розробників системи із спеціалістами в предметній сфері (особливість 

предметно-орієнтованого проектування в тому, що для його реалізації потрібно багато знань, 

які відображають глибоке розуміння предметної області та концентрацію на її ключових 

концепціях, тому необхідно мати діалог між фахівцями в предметній сфері та розробниками 

протягом всього часу реалізації проекту). 

Основою предметно-орієнтованого проектування – є створення предметної моделі. В 

широкому сенсі, модель – спеціально відібраний набір знань, які представленні в 

структурованому вигляді, вона надає інформації сенсу і дозволяє сконцентруватись на 

проблемі. Предметна модель – це така вибірка інформації із галузі знань, яка описує аспекти 

потрібні для вирішення проставлених задач. Вона може буди представлена у вигляді схеми, 

яка відображає ідеї моделі або у вигляді опису людською мовою. Предметна модель повинна 

мати такий рівень деталізації, який дозволить будувати програмний механізм, який буде 

давати потрібний результат. 

Вибір предметної моделі визначається такими фундаментальними способами її 

використання при розробці: 

1. Предметна модель і архітектура взаємо визначають один одного 

2. Предметна модель лежить в основі єдиної мови, котру використовують в середині 

команди розробників 

3. Предметна модель – це головні значення, які потрібно взяти із предметної сфери.  

Предметна модель повинна бути невід’ємно зв’язана із архітектурою програми. Саме цей 

зв'язок і робить предметну модель цінною і потрібною для розробки програмної системи. 

Також він гарантує, що аналіз, який був пророблений при її аналізі відобразиться в кінцевому 

результаті. Зв’язок між моделлю та реалізацією забезпечую краще розуміння програмного 

коду та в подальших розширеннях програми, оскільки код можна інтерпретувати базуючись 

на знаннях предметної моделі. Виходячи із цього правила, кожен розробник повинен мати 

досвід у виражені моделі в програмному коді, а всі, хто відповідають за створення моделей – 

повинні деякий час працювати з кодом, яку би передову роль в процесі розробки вони не 

займали. 

 
Рис. 1. Двосторонній характер зв’язку предметної моделі із програмною архітектурою 

 

Важливою частиною розробки програмного забезпечення, роль якою часто недооціють, 

є провадження єдиної мови для девелоперів та спеціалістів предметної сфери. Фахівці в 

предметній сфері використовують свою лексику для спілкування, у програмістів – своя мова, 

адаптована для опису предметної галузі в термінах програмної архітектури. Проте ні один із 

цих діалектів не може бити використаний, в якості спільної мови. Причиною того є те, що ні 

один із них не призначений для того, щоб описати поставлені задачі. Це створює свого роду 

мовний бар’єр, неоднозначність повідомлень та непорозуміння.  
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Рис. 2. Суть проблем комунікації між розробниками та фахівцями 

 

Єдина мова покликана вирішити цю проблему в комунікації [10]. В її основі лежить 

предметна модель. Терміни та взаємозв’язки предметної моделі утворюють семантику єдиної 

мови. Це ще один зв'язок предметної моделі із програмною реалізацією. Єдина мова – це не 

тільки спосіб подолати непорозуміння, але і спосіб перевірити зручність і логічність термінів 

із предметної моделі. Часто озвучення елементів та звя’зків, які дозволяє предметна модель, 

дозволяє знайти і виявити неоднозначності та знайти простіші варіанти для опису тих же речей 

і відношень. В таких випадках, предметна модель повинна бути удосконалена. З іншого боку, 

будь-які зміни в предметній моделі повинні буди відображені єдиній мові. Таким чином, 

зв'язок між предметною моделлю та єдиною мовою – також двосторонній.   

 
Рис. 3. Єдина мова вирішує проблему комунікації та руйнує мовний бар’єр 

 

Єдина мова знаходить своє місце, при створені докуменації. Письмова документація – 

один із найважливіших способів децентралізувати знання про програмну систему та 

поділитися своїми знаннями про продукт і особливості його реалізації. В основі документації 

повинна лежати єдина мова, яка зробить її чіткою та однозначною. До неї ставлять наступні 

вимоги: 

- документація повинна доповнювати код та усні дискусії, 

- документація повинна активно обновлятись та не відставати від процесу розробки. 

У документації потрібно відображати сенс, допомогти в розумінні крупномасштабних 

структур та сконцентруватись на ключевих моментах. Якщо дотримуватись цього правила, то 

документація буде містити ті частини, які не будуть мінятись швидко та динамічно, тому її 

оновлення не буде займати багато часу. Докумантація може прояснити суть програмної 

архітектури там, де в мові програмування не вистачає засобів для достатньо ясного її 

вираження. Часто документації доповняють схемами та UML-діагмами. Проте вони повинні 

бути простими та допомогати краще зрозуміти складні частини архітектури [2]. 
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Для того, щоб реалізація програмної системи велась в чіткій відповідності до предметної 

моделі, потрібно використовувати найбільш надійні методи проектування та моделювання. У 

цій статі буде обговорено використання об’єктно-орієнтованої парадигми програмування. У 

свою чергу предметно-орієнтоване проектування лише зміщує деякі загально прийняті 

акценти у цій сфері.  

Щоб предметна модель та її реалізація завжди відповідали та посилювали одне одну, 

необхідно приймати певні види рішень. Синхронізація моделі та програми вимагає уваги до 

деталі окремих структурних елементів програми. Тому потрібно детально проектувати 

архітектуру в малому масштабі, щоб отримати тверду основу для подальшої розробки. 

Багато в чому предметно-орієнтоване проектування слідує принципам “проектуванню 

згідно з відповідальністю”, яке представляє об’єкти, як певну абстракціє для поведінки, яка 

характеризується через їхню поведінку. 

 
Рис. 4. Основні структурні елементи предметно-орієнтованого проектування та зв'язок, 

котрий існує між ними 

 

Важливою частиною предметно-орієнтованого проектування є ізоляція предметної 

області від іншого коду, котрий існує в системі. Це дозволить уникнути складності, яка 

виникає коли змішуються поняття із предметної області та програмними технологіями або 

взагалі втратити бачення предмету в загальній системі. Для такого розділення можна 

використовувати багаторівневу архітектуру. 
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Рис. 5. Структура багаторівневої архітектури 

 

Для зменшення складності розробки програмного забезпечення потрібно умовно 

розділити архітектуру на рівні. Всередині кожного рівня потрібно розробити зв’язну 

структуру, яка буде опиратися тільки на нижні рівні і залежну тільки від них. Для забезпечення 

зв’язку з верхніми рівнями, потрібно використовувати стандартні архітектурні шаблони [2].  

Рівень інтерфейсу користувача відповідає за виведення інформації для користувача і 

інтерпретування його команд. Окрім людини, зовнішнім діючим суб’єктом може виступати 

інша комп’ютерна система. 

Операційний рівень або рівень прикладних операцій – відповідає за координування дій 

програми, делегує виконання команд користувача іншим рівням системи. 
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Рівень предметної області відповідає за представлення понять прикладної предметної 

галузі, робочі стани та ділові регламенти. Там контролюється і виконується поточний стан 

прикладної моделі. Проте технічні деталі маніпуляції даними делегується інфраструктурі. Ця 

частина є головною, алгоритмічною частиною програми. 

Інфраструктурний рівень забезпечує безпосередню технічну підтримку для верхніх 

рівнів системи: передачу повідомлень на операційному рівні, вивід інформації для клієнта, 

відправку повідомлень, а також брати на себе підтримку існування і взаємодію всіх чотирьох 

рівнів через архітектуру програми. 

Ще однією задачею багаторівневої архітектури є відділення інтерфейсу користувача від 

прикладних операції та предметного рівня. Один із найпоширеніших підходів є MVC підхід 

[11]. У цій схемі розділення логіки, головними є три компоненти: 

- контролер (інтерпретує дії користувача, оповіщає модель про зміну стану), 

- модель (представляє данні, реагує на команди контролера, змінює свій стан), 

- представлення (відображає данні для користувача, реагує на зміни у моделі). 

 
Рис. 6. Схема взаємодіє компонентів у MVC, як приклад реалізації багаторівневого 

принципу побудови програмної системи 

 

Зазвичай не доводиться мати діло із побудовує багаторівневої системи, замість цього 

використовують архітектурні середовища або фреймворки. Фрейморки зазвичай 

представляють свою архітектуру, уже реалізоване розбиття системи на рівні, підходи до 

реалізації і відображення інтерфесу користувача. Також вони надають способи для 

розширення цієї системи і значно прискорюють розробку програмного забезпечення, для 

якого вони зроблені. 
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Для пошуку компромісів в програмній реалізації і при цьому не втратити переваги 

предметно-орієнтованого проектування потрібно зробити детальну декомпозицію предметної 

моделі. Звязок між моделлю та реалізацією потрібно проробляти на рівні деталів. Для цього 

потрібно сконцетруватися на окремих елементах моделі та надати їм форми. Існує три 

шаблонних елементи за допомогою, яких можна виразити предметну модель [4]: 

- сутності, 

- дата об’єкти, 

- сервіси. 

Між сутностями та дата-об’єктами можуть існувати асоціації. Для будь-якої явної 

асоціації в предметній моделі, повинен існувати механізм в системі з тими же властивостями. 

Асоціації легко уявити і відображаються графічно, проте їх реалізація ускладнює програмну 

систему. Більшість асоціацій мають двонапраленний характер. Проте існують декілька правил, 

які дозволять оптимізувати наявні асоціації в моделі: 

- звести асоціації до одноправленого виду, 

- додати класифікаторів для зниження кратності зв’язку, 

- прибрати непотрібні асоціації. 

Важливо обмежити взаємозв’язки до мінімуму [6]. Двонаправлені асоціації означають, 

що два об’єкта можна розуміти тільки як єдине ціле. Якщо технічне завдання не потребує 

підтримки симетричних асоціації, то її краще звести до асиметричної. До такого ж висновку 

можна дійти вивчаючи предметну модель та поглиблюючи її. 

Для деяких об’єктів предметної моделі значення полів – є не визначальними. Вони 

представляють собою індивідуально існуючі логічні одиниці. Такі об’єкти прийнято називати 

сутностями. Для них важливо визначити спосіб порівняння. Зазвичай він зводиться до 

присвоєння кожному об’єкту унікального ідентифікатора в рамках сутності, потім такий 

ідентифікатор допомагає зрозуміти чи два об’єкта сутності є однаковими. Часто принцип 

визначення однакових сутностей можна знайти в предметній області.  
 

 
Рис. 7. Приклад зображення сутності 

 

У наведенному прикладі, в залежності від предметної області, ідентифікаторами для 

сутності “Покупець» могли стати поля Емейл або Телефон, проте універсальним рішенням 

буде вибір поля Ідентифікатор в якості атрибуту для порівняння.  

Окрім сутностей, предметну область можна описати дата об’єктами. Дата об’єктами 

називаються об’єкти, який представляє описовий аспект предметної області і не має 

індивідуального існування [7]. Такі об’єкти використовуються коли достатньо знати тільки, 

що вони собою представляють, а не ким вони являються. Часто дата об’єкти виступають 

інтерфейсами, через які система взаємодіє з даними. 

Сутності та дата об’єкти можуть бути задіяні в важливих процесах чи перетвореннях в 

предметній галузі. Якщо ці дії не є природньою частиною попередніх елементів, то його можна 
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виразити через власний інтерфейс, створивши клас, який буде визначений через інші елементи 

предметної моделі. Такі класи називають сервісами [5]. Сервіси не мають власного стану. 

Вони можуть зустрічатись у всім трьох рівнях системи: 

- Операційні служби (приймає вхідні дані, виконує сервіси із предметної області), 

- Служби предметної області (проводить якісь операції із іншими елементами моделі), 

- Інфраструктурні служби (відправка емейла). 

Сервіси інкасують всю ту логіку, додавання якої безпосередньо в методи сутностей або 

дата об’єктів призведе до зайвих залежностей у цих класах. 

Сервіси, сутності та дата об’єкти – це основні елементи предметної моделі. Проте існую 

інші допоміжні класи, які відповідають за типові задачі. Наприклад, створення екземпляра 

класу – це не завжди простий процес. Часто він потребує додаткової логіки та дотримання 

інваріантів. Зазвичай, таку логіку і відповідальність делегують окремому класу, котрий 

називають фабрикою [1][2]. 

Важливою і типовою задачею для програмних систем є збереження та відтворення даних 

із бази даних, якою може виступати будь-яке сховище. В таких випадках, роботу делегують 

окремому класу, який бере на себе відповідальність за маніпуляції з даними (відтворення, 

запис, видалення, пошук за заданими критеріями). Такі класи прийнято називати 

репозиторіями. Вони являють собою ті інтерфейси, за якими ховається інформація про 

джерело бази даних та способи роботи із нею. 

Далі за допомогою розглянутих елементів предметної моделі та шаблонів проектування 

реалізовують програмну архітектуру. Сам процес розробки програмної системи згідно із 

предметно-орієнтованим проектуванням має ітераційний характер. Нові зміни в систему 

починають вносити через удосконалення та поглиблення її предметної моделі. Через 

двосторонній зв'язок її із єдиною мовою та програмною архітектурою, ці зміни знайдуть своє 

місце у них також. Такий процес називається поглибленням моделі або поглибленим 

рефакторінгом [9].  

Основні причини використовувати предметно-орієнтований дизайн в проекті: 

- Зменшити складність проектного рішення, 

- Зберегти прив’язку до предметної галузі, 

- Отримати систему, для якої буде просто писати тести, 

- Зменшити поріг входу в систему для нових людей в команді, 

- Підвищити підтримку коду  

Висновки. Складність предметної галузі напряму визначає складність та швидкість 

розробки проекту. Проте якою би складною не була сфера знань, клієнти завжди будуть 

очікувати систему, яка виконує поставлену задачу та готова до розширення за адекватне 

співвідношення ціни та часу. Розробка таких систем вимагає від розробників використання 

певних практик в плані побудови архітектури програми. Одним із таких методів є предметно-

орієнтовне проектування, в якому предметна модель – це головний спосіб опанувати 

складність предметної галузі та представити її в зрозумілому вигляді. Для цього 

використовуються деякі практики та постійне удосконалення попередніх моделей. 
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ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАНЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАМНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В этой статье рассматриваться теоретические основы та преимущества предметно-

ориентированного подхода к проектированию и реализации программного обеспечения. 

Обычно разработка программного обеспечения осуществляться для решения проблеми 

какой-то предметной области или автоматизации процессов, которые там происходят и 

важные для конечного пользователя. Не смотря на это, сам процесс разработки - это задача не 

тривиальная и его сложность напрямую зависит от предметной области, с которой нужно 

будет иметь дело.  В большинстве случаев, сложность предметной области - трудно избежать, 

по тому что она рождена самой сущностью предмета. Поэтому, приходиться осваивать эту 

проблему или процесс. 

Сегодня существует много подходов к проектированию программного обеспечения 

(например, экстремальное программирование), которые обращаться внимание и базируются на 

разных аспектах жизненного цикла программного продукта или проекта. Все они так или иначе 

имеют дело с предметной областью, но не один из них не ориентируется на неё. Процесс 

проектирования предметной модели у них отделен от её реализации, обращаться особое 

внимание на построения программной архитектуры, а предметная модель - существует в 

качестве дополнения к документации. Предметно-ориентированное проектирование 

показывает, что такие подходы - неэффективные, это особенно заметно на больших проектах 

из сложно предметной областью. В нем главной частью разработки программного обеспечения 

есть создание и усовершенствование предметной модели, на основании которой все сложности 

предметной сферы пытаются объяснить и изложить. 

Построение предметной модели и её итерационное усовершенствование в процессе 

развития и усовершенствования программного продукта дает возможность построить 

понятную и ясную архитектуру программой системы, а также организовать эффективное 

общение внутри команды, которая занимается разработкой т специалистами в предметной 

области, которые не имеют достаточного понимания программного кода. Такой подход 

позволяет создавать программные продукты практически любой сложности, а также станет 

возможным добавление нового функционала и поддержка уже существующего.  

Ключевые слова: разработка програмного обеспечения, моделирование, предментая 

область, многоуровневая архитектура, предметно-ориентированое проектирование, 

коммуникация, документирование кода. 
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DOMAIN-DRIVEN VIEW ON SOFTWARE DEVELOPMENT 

 

In the article there is shown the theoretical basis and advantages of using domain-driven design in 

developing the software program. 

Developing the software program is usually used to fix issues in some domain or automate some 

processes which take place in it and are important for final users.  Though the developing process is not a 

trivial task itself and its complexity is depended from the domain which is required to learn. As a rule, 

complexity of domain is hard to avoid because it comes from nature of the domain. That’s why it has to be 

reduced somehow. 

Nowadays, there are a lot approaches of software program design (e.g. extreme programming) which 

take into account a different points of lifecycle of software product or project. All of them interacts with the 

domain model in different ways, but  none of them is focused on it.  The process of designing the domain 

model is separated from actual implementing in them. The domain-driven design shows that such 

approaches are no efficient, especially it is significantly on a huge projects with a very complex domain.  In 

the domain-driven design, the main part of developing software program is creating and improving the 

domain model, based on it all complex stuff of the domain is tried to explain and decouple. 

Creating of the domain model and its improving are allowed to create clear and straight  architecture 

of software system on a way of evolution and developing the software project.  Also,  it helps to configure 

effective communication inside the developer team which develops and communicates with people are into 

the domain and they don’t have a required skills to understand the source code. Such approach is allowing 

to develop projects of any complexity and extending new features or supporting of existing ones.  

Keywords: developing of software, modeling, domain, multilayer architecture, domain-driven 

architecture, writing documentation 
 

 

 

 

 

УДК 621.396.967                                                                к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 

к.військ.н. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ)  

к.т.н. Лоза В.М. (ВІКНУ) 

Ступницька О.І. (ВІКНУ) 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ АНАЛІЗУ 

ТОНАЛЬНОСТІ РІЗНОМОВНОЇ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАДАЧІ 

МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  

 
У роботі проведено аналіз алгоритмів та методик, що здійснює автоматизацію процесу 

визначення тональності текстової інформації. Проведено обґрунтування вибору раціонального 

алгоритму аналізу тональності різномовної текстової інформації для задачі моніторингу 

інформаційного простору з метою виявлення джерел інформаційного впливу і запропоновано 

комбінований метод, який поєднує переваги методу SVM та методу ключових слів без отримання 

додаткових недоліків. Визначено що комбінований метод автоматичного визначення 

тональності тексту, що об'єднує результати двох потужних класифікаторів (SVM та на основі 

ключових слів), дає можливість досягти підвищення якості класифікації в порівнянні не лише з 

цими класифікаторами, а й з найкращими результатами інших підходів. Виникнення такого 

ефекту забезпечується за рахунок врахування степені впевненості класифікаторів у своїх 

рішеннях та підбору оптимальних параметрів на основі ковзного контролю. 

Ключові слова: тональність, алгоритм, текстова інформація, моніторинг, інформаційний 

простір. 

 

Вступ. Одним із основних методів ведення інформаційних операцій є інформаційний 

вплив, що надається з метою інформаційного керування – непрямого інформаційного впливу, 
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коли об’єкту керування дається певна інформаційна картина, під впливом якої він формує 

лінію своєї поведінки. 

У XXI столітті вплив на інформаційно-комунікаційні технології - ресурси супротивника 

в ході інформаційної операції може стати найпродуктивнішим знаряддям інформаційних війн.  

Важливою характеристикою інформації як сукупності пов’язаних змістом слів – є 

тональність. Аналізуючи тональність текстів, можна встановити багато характеристик 

інформації. 

На сьогоднішній день аналіз тональності текстів є перспективним напрямком досліджень 

для багатьох організацій, науковців, компаній і держави в цілому. При якісному аналізі 

емоційних елементів можна проводити точніший тональний аналіз текстових повідомлень. 

Сьогодні внаслідок наповнення соціальних мереж Інтернету величезною кількістю текстового 

матеріалу задача аналізу емоційного забарвлення тексту є також інструментом соціологічного 

дослідження і знаходить величезне поле для свого застосування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, постановка задачі. У забезпеченні 

результату політичного аналізу й прогнозування вирішальну роль відіграє оптимізація 

методів, які становлять арсенал наукового напряму. Широкого визнання набули методи 

моделювання. Різноманітні моделі використовували такі відомі теоретики, як С. Прайс, Д. 

Бартолом'ю (модель соціальної мобільності); Ван Гіг, П. Чекленд (модель м'яких систем); Дж. 

Річардсон (модель гонки озброєнь); Д. Істон, Г. Спіро, Г. Алмонд, Т. Парсонс (моделі 

функціонування політичних систем). [1-3]  

Інформаційне протиборство, на думку американських фахівців корпорації “Ренд”, являє 

собою використання державами глобального інформаційного простору й інфраструктури для 

проведення стратегічних воєнних операцій і зменшення впливу на власний інформаційний 

ресурс[5-6]. Однією з характерних тенденцій, яка склалася в сучасних умовах, не тільки в 

Україні, а й у світі, – це випереджальний розвиток форм, способів, технологій і методик впливу 

на свідомість (підсвідомість), психологію й психічний стан людини в порівнянні з 

організацією протидії негативним, деструктивним психологічним впливам, інформаційно-

психологічним захистом особистості й суспільства в цілому. 

Мета роботи: Обґрунтувати вибір раціонального алгоритму аналізу тональності 

різномовної текстової інформації з метою вибору оптимальної задачі моніторингу 

інформаційного простору. 

Викладення основного матеріалу. В умовах великого поширення інформації серед 

населення та зокрема у засобах масової інформації, необхідно правильно її аналізувати. Для 

того, щоб робити це без помилково, необхідно використовувати програмні засоби, як такі, які 

забезпечують максимальну точність навіть при великій кількості інформації яку потрібно 

проаналізувати. 

Проведемо обґрунтування вибору раціонального алгоритму аналізу тональності 

різномовної текстової інформації для задачі моніторингу інформаційного простору, та 

обґрунтуємо вибір характеристик, які будемо вважати визначальними для вибору алгоритму:  

1. Першою та найголовнішою характеристикою буде наявність фази навчання. Це 

необхідно, аби забезпечити можливість врахувати всі нові або непомічені раніше особливості 

задачі. Якщо це не передбачити, то з появою нових чинників, кожного разу треба буде 

змінювати наявний чи обирати інші алгоритми. Так наприклад, розвиток технологій, який 

може мати досить не передбачений (інноваційний) характер, може змінити вплив певних типів 

даних.  

2. Іншим прикладом може стати зміна політичного становища, що звичайно, змінює 

ставлення людей до тих чи інших подій (нажаль, таких прикладів в нас більш ніж достатньо). 

Тож, другою важливою характеристикою буде те, що навчання повинно відбуватися під 

контролем людини, аби вловлювати зміну людського ставлення до тих, чи інших подій. До 

того ж, машинне навчання з вчителем є більш розповсюдженим для аналізу текстів, в той час 

як навчання без вчителя є більш природним для навчання в біологічних чи фізичних системах, 

де немає впливу людського чинника в аналізі результату. 
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3. Третьою характеристикою є те, що цей метод повинен мати теоретичне обґрунтування. 

Це потрібно, аби мати можливість використовувати  результати цього алгоритму (хоча б з 

певною похибкою) для інших досліджень. Ця характеристика суттєво звужує вибір 

раціонального алгоритму для задачі моніторингу, відкинувши всілякі евристики. 

4. Напевно, останньою важливою характеристикою буде швидкість роботи, бо таку іншу 

важливу характеристику, як точність, можна поліпшити за рахунок навчання.  

З огляду на всі вищезазначені характеристики ми обрали комбінований метод, який 

полягає в застосуванні двох потужних методів: 

1. метод опорних векторів (support vector machine, SVM), 

2. метод ключових слів. 

Вони належать до методів машинного навчання з вчителем, більш того вони мають 

достатнє теоретичне обґрунтування. Метод опорних векторів є одним з найшвидших для 

знаходження вирішальних функцій, а його недолік з чутливістю до шумів компенсується 

методом ключових слів [4]. 

Опишемо, яким чином ми комбінуємо ці два метода. Отримавши результат роботи 

методів, ми обираємо гіпотезу про тональність тексту за певною стратегією: 

1) жоден з методів не визначив клас (позитивна чи негативна ознака) – відносили текст 

до найбільш позитивного класу в даній задачі; 

2) клас, визначений тільки в одному з методів – відносили до даного класу; 

3) обидва методи визначили класи – тут можливі наступні варіанти: 

• є збіг відповідей одного з класифікаторів SVM з відповідями методу ключових слів – 

відносили відгук до цього класу; 

• вага класу в методі ключових слів перевищувала заданий поріг (визначений емпірично) 

– відносили відгук до цього класу; 

• жодна з попередніх умов не виконувалась – приписували найбільш позитивну оцінку 

SVM. 

Наведемо основний алгоритм спочатку методу опорних векторів, а потім методу 

ключових слів за словником.  

Використовуємо скінчений автомат, за допомогою якого виконуємо етап попередньої 

обробки тексту. Отримуємо на вхід текст, який треба аналізувати. На виході з автомату 

отримуємо набір таблиць: таблиці розділів, таблиці речень та лексем. 

Нехай задано скінчений автомат  FSQ ,,,, 0 , де Q - множина станів,   - алфавіт,  - 

функція переходу, Q0S  - початковий стан, QF   множина кінцевих станів. 

Опишемо побудову скінченого автомата. Назвемо множиною станів Q  ті слова в тексті, 

які несуть інформацію з певною емоційною характеристикою (позитивна, негативна). 

Множина станів слів з емоційним забарвленням будується протягом навчання синтаксичного 

аналізатора.  

Алфавітом мови   , яку розпізнає автомат - це кінцевий набір слів з множини всіх слів 

всіх текстів.    

Значеннями функції переходу   скінченого автомата є перехід від речення до речення, 

від лексеми до лексеми, від слова до слова. Від набору слів до лексем, та речень. 

Початковий стан Q0S  є перше слово тексту.  

Множина кінцевих станів QF   є набір таблиць з слів які мають певну емоційну 

забарвленість.  

Для мінімізації скінченого автомата сформулюємо наступну теорему. 

Для довільного скінченого автомата може буди побудовано еквівалентний йому 

скінчений автомат з найменшою кількістю станів. 

Опишемо алгоритм, заснований на цій теоремі. 

1. Побудова еквівалентного початковому детермінований автомат. 



136 

 

2. Якщо в отриманому скінченому автоматі залишились стани, недосяжні з початкової 

вершини, видаляємо їх.  

3. До отриманого кінцевого автомату застосуємо алгоритм побудови розбиття множини 

станів на класи еквівалентності по відношенню  та побудуємо мінімальний кінцевий автомат 

 , як описано вище.  

В ході роботи автомату, символи, що поступають на ввід, накопичуються в буфері. У 

визначених станах скінченого автомату, відбувається запис поточного складового буферу в 

одну з таблиць, після чого буфер оновлюється. Робота продовжується до досягнення кінцевого 

стану. 

На етапі формування словника, відбувається визначення загальних ознак для цього 

тексту: виділення слів і словосполучень в тексті, що зустрічаються більше 3 разів, вважаються 

ознаками словника. 

Параметри методу:  

Маються на увазі ті ключові слова, які будуть використовуватись у методі ключових слів. 

Ці ключові слова розробники програмного коду задають під час створення програми. Дані 

параметри також можуть доповнювати або змінювати користувачі. 

На етапі зважування для кожної ознаки зі словника вираховується і зберігається 

глобальна вага, що визначає значимість ознаки для розв’язку задачі аналізу тональності 

тексту. Для кожного слова в словнику рахуємо кількість текстів, в яких зустрічається це слово. 

Для кожного слова в словнику рахуємо кількість входжень цих слів даний текст. Для кожного 

слова формуємо векторну модель. 

У векторній моделі текст представляється у вигляді вектора, кількість компонентів N 

якого збігається з кількістю ознак у словнику.  

Кожен компонент є вагою відповідної ознаки в даному тексті. Для розрахунку ваги 

кожного елементу використовується підхід TF-IDF. 

Етап навчання SVM-класифікатора - побудування в N-вимірному просторі ознак 

гіперплощин, кожна з яких розділяє вектори двох класів. 

Проблема побудови оптимальної гіперплощини, що поділяє, зводиться до мінімізації 

W ,(де вектор W  – перпендикуляр до гіперплощини, що поділяє). Тоді задача квадратичної 

оптимізації, має вигляд:   

                                                                               (1) 

За теоремою Кунна-Такера ця задача еквівалентна двоїстій задачі пошуку точки функції 

Лагранжа 

      ,      (2) 

де  n ,...,1  – вектор змінних. 

Зведемо задачу до еквівалентної задачі квадратичного програмування, яка включає в 

себе лише двоїсті змінні: 

                  (3) 
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Нехай ми вирішили дану систему, тоді w  та b  можна знайти за формулами: 

                                                                                                          (4) 

 

                                                                                              (5) 

Отже, алгоритм класифікації може бути розписаний наступним чином: 

                                      .                                          (6) 

При цьому сумування йде не по всій вибірці, а лише по опорним векторам, де 0i . 

На етапі налаштування параметрів відбувається пошук оптимальних параметрів для 

методу ключових слів та для алгоритму комбінації результатів класифікації. Цей пошук 

відбувається відповідно до параметрів, заданих програмістами та користувачем. 

В результаті виконання двох методів отримаємо для кожного з них результати зі 

значенням Positive (текст або окремі його частини мають позитивну тональність) або Negative 

(текст або окремі частини тексту мають негативну тональність), залежно від складу тексту. 

Комбінуємо ці результати та отримуємо результат комбінованого методу. 

Tf-IDF – статичний показник, що використовується для оцінки важливості слів у 

контексті документу, що є частиною колекції документів чи корпусу. Вага (значимість) слова 

пропорційна кількості вживань цього слова у документі, і обернено пропорційна частоті 

вживання слова у інших документах колекції. 

TF (частота слова) – відношення числа входжень обраного слова до загальної кількості 

слів документу. Таким чином, оцінюється важливість слова it  в межах обраного документу. 

Термін був введений Карен Спарк Джонс. 

                                                         ,                                                        (7) 

де in  є ччисло входжень слова в документ, а в знаменнику – загальна кількість слів в 

документі. 

IDF (обернена частота документу) – інверсія частоти, з якою слово зустрічається в 

документах колекції. Використання IDF зменшує вагу широковживаних слів. 

                                                                                                   (8) 

де D  – кількість документів колекції; 

 ii td   – кількість документів, в яких зустрічається слово it  (коли 0in ). 

Вибір основи логарифму у формулі не має значення, адже зміна основи призведе до зміни 

ваги кожного слова на постійний множник, тобто вагове співвідношення залишиться 

незмінним. Іншими словами, показник TF-IDF це добуток двох множників: TF та IDF. 

                                             ,                                                     (9) 
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де, TF  -  частота слова,  

IDF - обернена частота документу. 

Більшу вагу TF-IDF отримають слова з високою частотою появи в межах документу та 

низькою частотою вживання в інших документах колекції. 

Документ у векторній моделі розглядається як не впорядкована множина термів. 

Термінами в інформаційному пошуку називають слова, з яких складається текст, а також такі 

елементи тексту, як, наприклад, 2010, II-5 або Тянь-Шань. Різними способами можна 

визначити вагу термів в документі – «важливість» слова для ідентифікації цього тексту. 

Наприклад, можна просто підрахувати кількість вживань термів в документі, так звану частоту 

терми, – чим частіше слово зустрічається в документі, тим більша у нього буде вага. Якщо 

терм не зустрічається в документі, то його вага в цьому документі дорівнює нулю. 

 

 
 

Рис. 1. Реалізація комбінованого методу в програмі на структурному рівні 

 

Всі терми, які трапляються в документах оброблюваної колекції, можна впорядкувати. 

Якщо тепер для деякого документа виписати по порядку ваги всіх термів, включаючи ті, яких 

немає в цьому документі, вийде вектор, який і буде представленням цього документа у 

векторному просторі. Розмірність цього вектора, як і розмірність простору, дорівнює кількості 

різних термів у всій колекції, і є однаковою для всіх документів. 

Більш формально                          ,                                              (10) 
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де jd  –  векторне уявлення j-го документа, ijw  – вага i- го терму в j- му документі, n – 

загальна кількість різних термів у всіх документах колекції [7-8]. 

Маючи таке подання для всіх документів, можна, наприклад, знаходити відстань між 

точками простору і тим самим вирішувати задачу подібності документів – чим ближче 

розташовані точки, тим більше схожі відповідні документи. У разі пошуку документа за 

запитом, запит теж представляється як вектор того ж простору, а отже, можна обчислювати 

відповідність документів запиту. Отже, підсумовуючи вищенаведені теоретичні викладки, 

будуємо такий алгоритм роботи підсистеми. Опис підсистеми аналізу тональності зображений 

нижче на рис. 1. 

Під час роботи спочатку знаходимо результат за допомогою методу опорних векторів: 

1. Розраховуємо за допомогою підходу TF-IDF вагу для кожного слова в словнику 

2. Формуємо векторну модель для подальшого навчання SVM-класифікатора.  

3. Будуємо гіперплощини, що класифікують слова відповідно до двох класів. 

4. Обчислюємо гіпотезу. 

Потім знаходимо результат за допомогою методу ключових слів: 

1. Для кожного слова обчислюємо релевантну частоту (Relevance Frequency, RF). 

2. Для кожного класу: обираємо підмножину слів з частотою більше за граничне 

значення цього класу. 

3. Отримали список підмножин пар слів та їх частот, які відповідають кожному класу.  

4. Кожному класу ставимо у відповідність суму частот по всім словам з відповідної 

підмножини. 

5. Обираємо клас з найбільшою сумою частот, який буде гіпотезою. 

Після виконання обох методів комбінуємо їх результати за певною стратегією. Сутність 

використання комбінованого методу полягає у постійному навчанні програми, а саме в аналізі 

текстової інформації на базі стартової вибірки та фінальне порівняння результатів роботи 

алгоритмів з відомими правильними результатами. Оцінки, які використовують, для 

порівняння результатів можна також використати для порівняння різних методів. Але перед 

цим розглянемо основні метрики. 

Точність і якість системи аналізу тональності тексту оцінюється тим, наскільки добре 

вона узгоджується з думкою людини щодо емоційної оцінки досліджуваного тексту. Для цього 

можуть використовуватися такі метрики як точність та повнота [9]. Формула для знаходження 

повноти має вигляд: 

R=correctly extracted opinions/total number of opinions, 

де correctly extracted opinions – вірні думки; total number of opinions – загальна кількість 

думок (як знайдених системою, так і не знайдених). Точність обчислюється за формулою: 

P = correctly extracted opinions\total number of opinions found by system, 

де correctly extracted opinions – вірні певні думки, total number of opinions found by system 

– загальна кількість думок знайдених системою. Таким чином, точність виражає кількість 

досліджуваних текстів, пропозицій або документів, в оцінці яких думка системи аналізу 

тональності збіглася з думкою експерта. 

При цьому на базі статті ”Автоматический анализ тональности текстов на основе 

методов машинного обучения” Котельников Е.В., Клековкина М.В. [10], експерти, зазвичай, 

погоджуються в оцінках тональності конкретного тексту в 79% випадків. Отже, програма, яка 

визначає тональність тексту за допомогою комбінованого методу з точністю 70%, робить це 

майже так само добре, як і людина. Цей результат може повністю влаштовувати нас, так як 

специфіка завдання полягає у відсутності точної відповіді. Ми можемо тільки намагатися 

видавати ті ж самі результати, що й отримувала людина, яка навчала нашу програму.  

Висновки: 

1. Проведено аналіз алгоритмів та методик, що здійснює автоматизацію процесу 

визначення тональності текстової інформації, які ґрунтуються на реалізації різноманітних 

способах, методах і алгоритмах та практичної спрямованості. 
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2. Проведено аналіз і обґрунтування вибору раціонального алгоритму аналізу 

тональності різномовної текстової інформації для задачі моніторингу інформаційного 

простору з метою виявлення джерел інформаційного впливу і запропоновано комбінований 

метод, який поєднує переваги методу SVM та методу ключових слів без отримання додаткових 

недоліків. 

3. Визначено що комбінований метод автоматичного визначення тональності тексту, що 

об'єднує результати двох потужних класифікаторів (SVM та на основі ключових слів), дає 

можливість досягти підвищення якості класифікації в порівнянні не лише з цими 

класифікаторами, а й з найкращими результатами інших підходів.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ТОНАЛЬНОСТИ 

РАЗНОЯЗЫЧНОЙ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В работе проведен анализ алгоритмов и методик, что осуществляет автоматизацию 

процесса определения тональности текстовой информации. Проведено обоснование выбора 

рационального алгоритма анализа тональности разноязычной текстовой информации для 

задачи мониторинга информационного пространства с целью выявления источников 

информационного влияния, и предложен комбинированный метод, который сочетает 

преимущества метода SVM и методу ключевых слов без получения дополнительных 

недостатков. Определенно что комбинированный метод автоматического определения 

тональности текста, который объединяет результаты двух мощных классификаторов (SVM и 

на основе ключевых слов), дает возможность достичь повышения качества классификации в 

сравнении не только с этими классификаторами, но и с наилучшими результатами других 

подходов. Возникновение такого эффекта обеспечивается за счет учитывания степени 

уверенности классификаторов в своих решениях и подбора оптимальных параметров на основе 

скользящего контроля. 

Ключевые слова: тональность, алгоритм, текстовая информация, мониторинг, 

информационное пространство. 

 

 

Ph.D. Pampukha I.V., Ph.D. Nikiforov N.N., Ph.D. Loza V.N., Stupnitskaya O.I. 

A GROUND OF CHOICE OF RATIONAL ALGORITHM OF ANALYSIS OF KEY OF 

POLYGLOT TEXT INFORMATION IS FOR TASK OF MONITORING OF INFORMATIVE 

SPACE 

 

The analysis of algorithms and methodologies is in-process conducted, that carries out automation 

of process of determination of the key of text information. The ground of choice of rational algorithm of 

analysis of the key of polyglot text information is conducted for the task of monitoring of informative space 

with the aim of exposure of sources of informative influence and the combined method that combines 

advantages of method of SVM and method of keywords without the receipt of additional defects offers. 

Certainly that the combined method of autoplay of the key of text, that unites the results of two powerful 

classifiers (SVM and on the basis of keywords), gives an opportunity to attain upgrading of classification 

in comparing not only to these classifiers but also with the best results of other approaches. The origin of 

such effect is provided due to taking into account degrees of confidence of classifiers in the decisions and 

selection of optimal parameters on the basis of sliding control. 

Keywords: key, algorithm, text information, monitoring, informative space.  
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ПЕДАГОГІКА ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ 

 

УДК 378.013.77                                                      д.пед.н., доц. Артемов В.Ю. (НА СБУ) 

к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 
 

ДЕОНТОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 
 

У статті здійснено аналіз співвідношення між деонтологією і педагогікою, обґрунтовано 

необхідність та шляхи становлення нового напряму в педагогіці – деонтологічної підготовки, 

визначено передумови її виникнення, мету, завдання, основні особливості деонтологічної 

підготовки вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. 

Деонтологічна підготовка має свої передумови виникнення, сферу застосування, предмет 

дослідження, систему понять і певні функції, являє собою цілісну систему знань щодо принципів і 

методів формування найважливішого якості сучасної особистості – здатності ефективно 

здійснювати не лише життєдіяльність, але і життєтворчість в нестабільному, динамічно 

змінюваному світі. Деонтологічна підготовка є новим методологічним напрямком у педагогіці, в 

рамках якого мають розроблятися критерії добору змісту освіти, підходи до формування 

принципів, методів і форм деонтологічної підготовки. Деонтологічна підготовка має свою сферу 

застосування. На відміну від педагогічної деонтології нею є не лише педагоги, а цілий контингент 

осіб та груп осіб, в першу чергу, тих, від кого залежить життя, здоров'я, права і свободи інших. 

Це робить актуальним започаткування деонтологічної підготовки як нового наукового напряму, 

який має власний, досить чітко окреслений об'єкт і предмет дослідження, власні завдання та 

методи дослідження. 

Ключові слова: диференціація педагогіки, передумови виникнення, категорії, аксіологія, 

деонтологія, онтологія, синергетика. 
 

Постановка проблеми. В наш час Україна і світ знаходяться в стані історичного процесу 

критичних перетворень, який характеризується проявами нестабільності, невпевненості, 

втрати позитивних життєвих цінностей. Це негативно впливає на формування почуття 

професійного і громадянського обов’язку, відповідальності та сумління в майбутніх фахівців. 

У вирішенні завдань, що стоять перед вищими навчальними закладами зі специфічними 

умовами навчання, а у ст. 1 Закону України “Про вищу освіту” [1] прямо зазначається, що до 

них відносяться, насамперед, навчальні заклади Збройних Сил України (ЗСУ), важливу роль 

відіграє підготовка кадрів, які в нових складних політичних умовах здатні захищати 

національні інтереси України, насамперед,  в районі проведення АТО. В світлі викладеного, 

актуальним стає створення в рамках педагогіки як інтегральної науки нового наукового 

напряму – деонтологічної підготовки [2]. 

Метою статті є аналіз особливості освітньої діяльності вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання і обґрунтування необхідності та шляхів становлення нового 

напряму в педагогіці – деонтологічної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деонтологія одержала розвиток у 

дослідженнях, присвячених питанням деонтологічно-важливих професійних якостей педагога 

[3], формування деонтологічної готовності студентів [4], деонтологічної культури педагога [5, 

6] тощо. При цьому більшість дослідників визначають деонтологію як розділ етики, який 

включає в себе основні норми загальнолюдської моралі, та, крім того, додаткові, що 

безпосередньо випливають із специфіки певної професійної діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Деонтологією в педагогіці є розділ етики, 

наука про комплекс етичних, правових принципів і правил професійної поведінки педагога, 

зокрема чесного, сумлінного виконання ним свого професійного обов’язку, що гарантує 

відносини довіри між учасниками освітньої діяльності і спілкування. Він визначає педагогічну 

компетентність, терпимість по відношенню до тих, хто навчається, а також моральну 

відповідальність за прийняті під час навчальної та виховної діяльності рішення. Деонтологічна 

підготовка має декларувати ідеї та моральні принципи, але визначення реальних шляхів їх 

практичної реалізації лежить поза межами її компетенції. 
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Слід зазначити, що українська дослідниця М.П. Васильєва [3] вперше визначила 

педагогічну деонтологію, з одного боку, як вид професійної етики, аналогічної медичній, 

юридичній деонтологіям, а з іншого – як розділ педагогічної науки. Таким чином, було 

зроблено перший крок до започаткування нового наукового напряму в педагогіці – 

деонтологічної підготовки. На жаль, ця ідея не отримала подальшого розвитку в роботах 

дослідниці. В той же час, цілком очевидно, що формування високого внутрішнього духовного 

почуття обов’язку, професійної відповідальності, сумління у майбутніх фахівців як відповіді 

на виклики сучасності вимагає нової технології, яка б забезпечила перехід від безособових і 

абстрактних форм навчання до нової, деонтологічної підготовки особистості. Адже саме 

рівень освіти є тим фактором, який здатен у критичний момент вивести суспільство зі стану 

нерівновагі, зародити в ньому нові гуманістичні імперативи, відкрити шляхи до сприйняття 

почуття професійного та громадянського обов’язку в нових суспільних відносинах. На жаль, 

ідея деонтологічної підготовки як нового наукового напряму і нової дисципліни поки не 

отримала необхідного визнання у педагогічної спільноти, не увійшла належним чином у 

програми і плани розвитку педагогічної науки. 

Вдосконалення системи відомчої освіти вимагає, перш за все, необхідність 

впровадження нової освітньої ідеології, саме тому у вітчизняної педагогічної спільноти 

зростає інтерес до формування світоглядного потенціалу майбутніх захисників державних 

цінностей України. Це особливо важливо на етапі, коли реформуванню підлягають ідеологічні 

основи України та світоглядні орієнтири її громадян. Проведення реформ європейської 

спрямованості, боротьба з корупцією у всіх сферах безпосереднім чином впливає на 

становлення, синтез світоглядних ідеалів майбутніх захисників держави та нації. 

Професор М.І. Вишневський [7], говорячи про світоглядний синтез, невипадково 

пов’язує його з моральною освітою, а моральна освіта військовослужбовців, представників 

спецслужб та правоохоронних органів, по суті, і є їхньою деонтологічною підготовкою. 

Постановка завдання деонтологічної підготовки майбутніх захисників національних та 

державних інтересів держави не є новою. Тим не менш, досвід, отриманий в ході проведення 

АТО, свідчить, що ще не все зроблено в цьому напрямку.  

Причиною такого становища є декілька факторів. По-перше, деонтологія є розділом 

етики та сама по собі не володіє необхідним освітнім інструментарієм. Предметом деонтології 

як розділу етики є визначення і теоретичне обґрунтування норм і правил належної поведінки, 

їх філософських основ і витоків. Предметом же педагогіки, в тому числі, є і формування 

шляхів набуття якостей, які необхідні майбутньому військовослужбовцю ЗСУ, зокрема, таких, 

які забезпечують належну поведінку як передумову ефективної життєдіяльності і 

життєтворчості у складному, нестабільному світі. 

По-друге, педагоги вищих навчальних закладів (ВНЗ) зі специфічними умовами 

навчання ще не оволоділи у достатній ступені знаннями у сфері деонтологічної підготовки. 

Нарешті, важливим є й те, що, нажаль, між деонтологією і педагогікою ще не отримано 

чіткого розмежування завдань щодо усвідомлення та розроблення шляхів формування 

належної поведінки у майбутніх військовослужбовців.  

У світлі викладеного, актуальним стає створення в рамках педагогіки як інтегральної 

науки нового наукового напряму – деонтологічної підготовки. 

Деонтологія у своєму розвитку перетворилася у цілий спектр наукових напрямів. Добре 

відомі медична, юридична, визнання набувають соціальна, політична, журналістська, 

поліцейська деонтології. Кожна з них розвивається своїм шляхом. Особливе місце серед них 

займає педагогічна деонтологія. Вперше поняття “педагогічна деонтологія” було введено в 

освітній простір у 1999 р. К.М. Левітаном [2], який розумів під нею науку про професійну 

поведінку педагога – науку, яка розробляє правила і норми поведінки педагога у сфері його 

професійної діяльності.  

Пізніше педагогічна деонтологія одержала розвиток у дослідженнях, присвячених 

питанням деонтологічно-важливих професійних якостей педагога, формування 

деонтологічної готовності студентів, деонтологічної культури педагога тощо. При цьому 
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більшість дослідників визначають деонтологію як розділ етики, який включає в себе основні 

норми загальнолюдської моралі, та, крім того, додаткові, що безпосередньо випливають із 

специфіки певної професійної діяльності.  

Таким чином, деонтологією в педагогіці є розділ етики, науки про комплекс етичних, 

правових принципів і правил професійної поведінки педагога, зокрема, чесного, сумлінного 

виконання ним свого професійного обов’язку, що гарантує відносини довіри між учасниками 

освітньої діяльності і спілкування. Він визначає педагогічну компетентність, терпимість по 

відношенню до тих, хто навчається, а також моральну відповідальність за прийняті під час 

навчальної та виховної діяльності рішення. Деонтологічна підготовка має декларувати ідеї та 

моральні принципи, але визначення реальних шляхів їх практичної реалізації лежить поза 

межами її компетенції. 

В даний час поняттям “педагогікаˮ позначається цілісна система педагогічних наук. 

Розвиваючись, педагогіка, як і будь-яка наука, збагачує власну теорію, наповнюється новим 

змістом і здійснює диференціацію своїх внутрішніх напрямків наукових досліджень. 

Парадигма плюралізму та відкритості в освіті відкриває можливості для виникнення нових 

наукових напрямів і підходів, що, без сумніву, відбувається на наших очах. Адже 

сформувалися вже військова, екологічна, юридична педагогіка тощо.  

Деонтологічна підготовка має свої передумови виникнення, сферу застосування, 

предмет дослідження, систему понять і певні функції, являє собою цілісну систему знань щодо 

принципів і методів формування найважливішого якості сучасної особистості – здатності 

ефективно здійснювати не лише життєдіяльність, але і життєтворчість в нестабільному, 

динамічно змінюваному світі. 

Передумови виникнення деонтологічної підготовки мають соціально-історичний і 

суспільно-політичний характер. Соціально-історичні передумови обумовлені історичним 

процесом диференціації педагогіки, спрямованим на придбання самостійності окремими 

дослідженнями, зокрема, такими, які спрямовані на пріоритетний розвиток корисних для 

соціуму громадянських, особистісних якостей майбутнього військовослужбовця або 

правоохоронця: “громадянський і професійний обов’язокˮ, “відповідальністьˮ, 

“справедливістьˮ, “свободаˮ, “правоˮ, “патріотизмˮ, “честь і моральˮ, “порядністьˮ й 

“сумлінняˮ. Суспільно-політичні передумови випливають з політики плюралізму в сучасній 

педагогіці, спрямованої на формування проміжних дисциплін, що виникають на основі 

взаємозв'язку педагогіки з іншими науками (в нашому випадку – з деонтологією) і 

відповідають об'єктивним потребам суспільства. 

Деонтологічна підготовка має свою сферу застосування. На відміну від педагогічної 

деонтології нею є не лише педагоги, а цілий контингент осіб та груп осіб, в першу чергу, тих, 

від кого залежить життя, здоров'я, права і свободи інших. 

Метою деонтологічної підготовки має стати не лише формування деонтологічних знань, 

але й розвиток деонтологічної культури, деонтологічної свідомості, деонтологічно-

орієнтованого світогляду. Це особливо актуально в умовах нової парадигми освіти, згідно з 

якою пріоритет віддається формуванню культури, високого почуття моральності, обов'язку, 

професійної та громадянської відповідальності. 

Деонтологічна підготовка є новим методологічним напрямком у педагогіці, в рамках 

якого мають розроблятися критерії добору змісту освіти, підходи до формування принципів, 

методів і форм деонтологічної підготовки.  

Деонтологія повинна обумовлювати загальну проблематику, породжувану ситуацією у 

суспільних відносинах, на основі якої виробляється конкретний зміст навчання: сума знань, 

переконань, якостей, які необхідно набувати. 

Педагогіка повинна давати уявлення про загальні закономірності і механізми розвитку 

свідомості особистості, на основі яких мають розроблятися відповідні специфічні принципи і 

методи педагогічної взаємодії в процесі формування деонтологічних якостей майбутнього 

військовослужбовця ЗСУ. Педагогіка визначає загально-педагогічні принципи і методи, а 
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також організаційні форми навчання, метою якого є формування особистості, яка володіє 

відповідними переконаннями, поглядами і світорозумінням. 

Це дозволяє визначити основні завдання деонтологічної підготовки, зокрема, 

формування: 

– адекватних деонтологічних знань щодо норм, правил, традицій належної поведінки у 

професійному середовищі або соціальної групи; 

– відповідного сприйняття деонтологічних цінностей як суб'єктної модальності 

особистісної і професійної поведінки; 

– системи особистісних якостей як сукупність домінуючих способів мислення, 

схильностей, особистих якостей, які сприяють належній поведінці військовослужбовця. 

Теоретичні основи методів педагогічної деонтології в своїй основі є загальними для 

педагогів, медиків, юристів і представників інших професій.  

Деонтологічна підготовка має свою систему понять і категорій. Категорії - це найбільш 

загальні поняття про сутність та властивості кожної науки. До її основних категорій, в першу 

чергу, належить деонтологічна компетентність, відносно якої у вітчизняній педагогіці триває 

дискурс. Деонтологічна компетентність – це не тільки знання, уміння, навички, а ще й певні 

особистісні якості. В нашому розумінні, деонтологічна компетентність військовослужбовця – 

це суб’єктивна якість, яка поєднує в собі обізнаність, сприйняття та здібність щодо здійснення 

надійної, достойної, справедливої життєдіяльності у професійному світі. При цьому 

обізнаність дає оцінку набуття майбутнім фахівцем знань щодо прав і обов’язків, 

відповідальності, ризику і загроз, спокус, норм і традицій, що діють у професійному світі і 

складають цілісну онтологічну картину професійного світу. В змістовному плані показник 

“сприйняттяˮ передбачає оцінку набуття майбутнім фахівцем переконань щодо обов’язку, 

честі і гідності, патріотизму, національної самосвідомості; морально-етичних норм і 

принципів соціальної взаємодії.  

Основними якостями за показником “здібності” є відповідальність; чесність, 

старанність, вимогливість до себе і людей, плюралізм, патріотизм, спрямованість на 

саморегулювання, самовдосконалення тощо. Кожний із наведених показників характеризує 

певний компонент деонтологічні компетентності (когнітивно-діяльнісний, мотиваційно-

ціннісний, емоційно-вольовий) і може виявлятися на тому чи іншому рівні, який являє собою 

його відносну характеристику, засновану на порівнянні значень показників якості об'єкта, який 

оцінюється, з базовими значеннями відповідних показників.  

Наведені нижче концепти мають онтологічний сенс і можуть бути використані для 

побудови моделей деонтологічної підготовки військовослужбовців ЗСУ: 

– деонтологічне виховання – процес систематичної та цілеспрямованої взаємодії 

викладача та того, хто навчається, метою якого є формування у свідомості майбутнього 

військовослужбовця належної професійної та соціальної поведінки; 

– деонтологічне мислення військовослужбовця – здатність аналізувати свої вчинки та 

вчинки інших з позицій професійного обов’язку і моралі, бачити мотиви, прогнозувати 

поведінку у можливих ситуаціях; 

– деонтологічні якості військовослужбовця – сукупність компонентів особистості, що 

забезпечують його стійку професійну поведінку у відповідності із професійним обов’язком та 

вимогами суспільної моралі; 

– деонтологічний потенціал військовослужбовця – комплекс властивостей та здібностей, 

що дозволяють спеціалісту діяти відповідно до принципів професійного обов’язку та моралі, 

що існує у прихованому вигляді та здатен проявитися у можливих ситуаціях; 

– деонтологічна позиція військовослужбовця – інтеграція стійких, заснованих на 

свідомості обов’язку, відносин військовослужбовця до професійної сфери діяльності, до тієї 

ролі, яку він виконує у даній сфері, до себе і до учасників професійної діяльності, що 

проявляється в поведінці, яка породжує у поєднанні з глибокою компетентністю високі 

соціально значимі результати; 
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– деонтологічна свідомість військовослужбовця – відображення дійсності на основі 

суб’єктивної, вільної та безкорисливої духовної мотивації, що базується на повазі до 

професійної та суспільної моралі; 

– деонтологічне кредо військовослужбовця – внутрішнє переконання, що формує 

світосприйняття, засноване на свідомості професійного обов’язку та суспільної моралі; 

– деонтологічна взаємодія – взаємний емоційний контакт, спосіб спільних дій, 

поведінковий зв'язок, існуючий між педагогом і майбутнім військовослужбовцем, заснований 

на принципах деонтології; 

– деонтологічна готовність – стан свідомості військовослужбовця, в якому відбувається 

усвідомлення свого морального обов’язку у професійній діяльності; це відповідає такому 

стану свідомості, коли відбувається віддзеркалення його обов'язків у ідеях, почуттях, 

переконаннях, у внутрішніх мотивах професійної діяльності. 

Завдання деонтологічної педагогики на відміну від педагогічної деонтології полягає не в 

тому, щоб розкривати значення професійного обов'язку педагога, відповідальності за 

результати його освітньої діяльності, визначення системи норм і вимог, що висуваються до 

педагогів у процесі їх взаємин із об’єктами навчання та колегами, а у виявленні педагогічних 

умов, дидактичних методів деонтологічної підготовки майбутніх військовослужбовців для 

різних сфер професійної діяльності. 

Деонтологічна підготовка має специфічні форми та методи аналізу і синтезу реалій 

педагогічного процесу, в тому числі такі, що засновані на постнекласичній онтології й 

синергетиці і спрямовані на формування особистості, духовні та ділові якості якої 

відповідають вимогам сучасності. 

Потужним інструментом, який має взяти на озброєння деонтологічна педагогіка, є 

онтологія. Онтологічний підхід забезпечує цілісність, повноту і одноманітність опису 

професійного світу, в якому має діяти майбутній військовослужбовець ЗСУ. Онтологічний 

підхід непогано описує освітні сутності та їх взаємозв'язки, але погано підходить для опису 

педагогічного процесу. Тому деонтологічна підготовка має бути теоретично озброєна ідеями 

синергетики. Поряд з системно-синергетичним і ціннісно-синергетичним підходом, які 

переважають в педагогіці на пострадянському просторі, і ,які безпідставно пов'язують 

синергетику в педагогіці виключно з процесами самоорганізації, слід шукати й інші механізми 

впливу на процеси навчання та виховання.  

Синергетика починається там, де з’являється флуктуація великої кількості складових 

певної складної системи. Такою складною системою є особистість. У свідомості особистості 

відбуваються постійні, зазвичай невеликі, зміни мотивів і цінностей, що регулюють її 

поведінку. В певний момент під впливом зовнішніх або внутрішніх атракторів відбувається 

одноразова, лавиноподібна зміна системи мотивів і цінностей, яке різко змінює поведінку 

особистості, і ,яке може трактуватися як акт самовдосконалення. На цьому повинна бути 

заснована синергетична ідея в деонтологічній підготовці. Педагог, вихователь повинен 

цікавитися системою мотивів і цінностей майбутнього військовослужбовця, уявляти собі 

дисипативність особи і створювати разом з нею адекватні атрактори. В цьому виявляється 

індивідуальний підхід у процесах деонтологічного виховання. Ще більшою мірою це явище 

проявляється в колективах, пов'язаних спільною діяльністю деонтичного типу. Там ще 

складніша структура загальної системи цінностей і мотивів, ще більше вона піддається 

флуктуаціям, ще більше вона схильна до явищ біфуркацій. Це вимагає ще більш високого 

ступеня професіоналізму від педагогів. 

Однак, деонтологічна підготовка не може спиратися виключно на ідеї деонтології в 

класичному розумінні цього слова. Реальна дійсність є такою, що механізми регулювання 

належної професійної поведінки мають ситуативний характер. Поведінка особи, що володіє 

владними перевагами та повноваженнями, може і повинна, хочемо ми того чи не хочемо, в 

певних ситуаціях регулюватися ідеями філософії Платона, консеквенціалізму, теорії “меншого 

зла” тощо. Ці напрямки повинні знайти відображення у змістовній частині деонтологічної 

підготовки. Також повинні знаходити відображення такі концептуальні поняття як 
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виправданий і допустимий ризик, “обставини непереборної сили”, моральний обов'язок та 

зобов'язання. 

Висновки. Викладене вище свідчить про те, що, незважаючи на суттєві успіхи в 

розробленні проблем деонтологічної підготовки військовослужбовців ЗСУ, все ще існує 

недостатність теоретичної розробки окремих її аспектів, що стримує широке застосування 

принципів деонтології у практиці підготовки вітчизняних фахівців силових структур. Звідси 

виникає потреба подальшого розширення фронту досліджень, які сприятимуть більш 

ефективному впровадженню ідей деонтології у практику вищої професійної освіти. Це робить 

актуальним започаткування деонтологічної підготовки як нового наукового напряму, який має 

власний, досить чітко окреслений об'єкт і предмет дослідження, власні завдання та методи 

дослідження. Деонтологічна підготовка має інтегрувати методи, апробовані в інших галузях 

педагогіки, й пропонувати свої специфічні методи дослідження, які мають власну сферу 

практичного застосування. 

В зв'язку з викладеним, очевидно постає необхідність створення в рамках педагогіки 

нового самостійного наукового напряму - деонтологічна підготовка.  
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СО 

СПЕЦИФИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье проведен анализ соотношения между деонтологией и педагогикой, обоснована 

необходимость и пути становления нового направления в педагогике - деонтологической 

подготовки, определены предпосылки ее возникновения, цели, задачи, основные особенности 

деонтологической подготовки высших учебных заведений со специфическими условиями 

обучения. 

Деонтологическая подготовка имеет свои предпосылки возникновения, область 

применения, предмет исследования, систему понятий и определенные функции, представляет 

собой целостную систему знаний о принципах и методах формирования важнейшего качества 

современной личности - способности эффективно осуществлять не только жизнедеятельность, 

но и жизнетворчество в нестабильном, динамично изменяющемся мире. Деонтологическая 

подготовка является новым методологическим направлением в педагогике, в рамках которого 

должны разрабатываться критерии отбора содержания образования, подходы к формированию 

принципов, методов и форм деонтологической подготовки. Деонтологическая подготовка имеет 

свою область применения. В отличие от педагогической деонтологии нею есть не только 

педагоги, а целый контингент лиц и групп лиц, в первую очередь, тех, от кого зависит жизнь, 

здоровье, права и свободы других. Это делает актуальным начало деонтологической подготовки 

как нового научного направления, которое имеет собственный, достаточно четко очерченный 

объект и предмет исследования, собственные задачи и методы исследования. 

Ключевые слова: дифференциация педагогики, предпосылки возникновения, категории, 

аксиология, деонтология, онтология, синергетика. 
 

Ph.D. Artemov V.U., Ph.D. Lytvynenko N.I. 

THE DEONTOLOGIC PREPARATION AS A NEW DIRECTION OF THE EDUCATIONAL 

ACTIVITY OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH THE SPECIFIC 

CONDITIONS OF THE TRAINING 
 

In the article an analysis of the relationship between deontology and pedagogy is made, the necessity 

and ways of formation of a new direction in pedagogy – the deontological preparation are substantiated, 

the preconditions for its emergence, purpose, objectives, main features of deontological preparation of 

higher educational establishments with specific learning conditions have been determined. 

The deontological preparation has its preconditions of occurrence, sphere of application, subject of 

research, system of concepts and certain functions, represents a holistic system of the knowledge about 

principles and methods of the formation of the most important quality of modern personality - the ability to 

effectively carry out not only livelihoods, but also livelihoods in an unstable, dynamically changing world. 

The deontological training is a new methodological direction in the pedagogy, within which the criteria for 

the selection of educational content, approaches to the formation of principles, methods and forms of the 

deontological preparation should be developed. The deontological training has its own scope. Unlike 

pedagogical deontology, it has not only teachers but a whole contingent of people and groups of people, 

primarily those who depend on life, health, rights and freedoms of others. This makes the actual launch of 

the deontological training as a new scientific direction, which has its own, clearly defined object and subject  

of research, their own tasks and methods of research. 

Keywords: the differentiation of pedagogy, the preconditions of origin, the categories, the axiology, 

the deontology, the ontology, the synergetic.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 

 
Стаття присвячена актуальній проблемі аналізу науково-теоретичних засад до 

особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх офіцерів, які можуть бути 

реалізовані в процесі вивчення фахових дисциплін, На основі аналізу наукової літератури 

особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх офіцерів розглядається як 

комплекс науково-теоретичних, змістовних і організаційних характеристик навчального 

процесу, що забезпечують врахування  та розвиток індивідуального рівня знань, умінь і навичок 

майбутнього офіцера, а також його індивідуально-особистісних характеристик та забезпечують 

результат у вигляді професійної готовності майбутнього офіцера до військово-професійної 

діяльності. Важливим завданням удосконалення формування особистісно орієнтованої 

професійної підготовки майбутніх офіцерів є подальші теоретичні і практичні дослідження із 

метою обґрунтування критеріальних ознак компетентності і професіоналізму майбутнього 

офіцера, які повинні мати перспективний, випереджальний характер з урахуванням тривалого 

періоду професійного становлення. 

Ключові слова: особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх офіцерів, 

науково-теоретичнийх підхід, професійна готовність майбутнього офіцера до військово-

професійної діяльності. 

 

Постановка проблеми. Сучасна освітня політика нашої держави визначає найважливіші 

завдання вищої школи – підготовку компетентного, конкурентоспроможного фахівця в усіх 

сферах життєдіяльності, здатного реалізувати професійні завдання в складних економічних, 

політичних і соціокультурних умовах збереження незалежності та цілісності України. 

Потреба у кардинальному реформуванні Збройних Сил, на які покладена 

відповідальність за оборону України, захист її суверенітету, зумовлює підвищені вимоги до 

свідомості, мотивації, ментальності військовослужбовців. Це, у свою чергу, вимагає 

врахування особистісних потреб та нахилів майбутніх керівних кадрів, формування 

позитивного ставлення до обраної професії, виховання почуття відповідальності перед 

державою у забезпеченні ефективної підготовки висококваліфікованих військових фахівців. 

Тож  проблеми впровадження особистісно орієнтованого підходу у процесі підготовки 

майбутніх офіцерів є актуальним, соціально важливим завданням, зумовленим не тільки 

потребами сучасної педагогічної теорії і практики, але й складним соціально-політичним 

станом у нашій країні сьогодні. Підготовка компетентного, конкурентоспроможного фахівця 

в усіх сферах життєдіяльності, здатного реалізувати професійні завдання у складних 

економічних, політичних і соціокультурних умовах збереження незалежності та цілісності 

України – найважливіші завдання сучасної освітньої політики нашої держави  та вищої школи. 

Враховуючи Національну стратегію розвитку освіти в Україні до 2021 року [1], 

положення Болонської конвенції, особливими вимогами до підготовки кадрів проблема 

підготовки майбутніх офіцерів набуває особливої актуальності. Система підготовки 

військових кадрів зумовлює підвищені вимоги до свідомості, мотивації, ментальності 

військовослужбовців, що вимагає, у свою чергу, врахування особистісних потреб та нахилів 

майбутніх керівних офіцерів, формування позитивного ставлення до обраної професії [1-3]. 

Аналіз досліджень та публікацій. У ключі поставлених завдань слід розглянути 

загально-теоретичні засади професійної підготовки фахівців. Зокрема, теоретико-

методологічні засади окресленої проблеми заклали у своїх працях В.Андрущенко, 

О.Антонова, Р.Бернс, А.Вітченко, Б.Гершунський, І.Зязюн, В.Кремень, Н. Кузьміна, 
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М.Михальченко, С.Сисоєва та чимало інших учених. Теоретичні та методичні засади 

військової освіти стали предметом дослідження таких учених, як О.Барабанщиков, А.Галімов, 

І.Грязнов, Л.Джигун, С.Кубіцький, Є Литвиновський, Л.Маслак, В.Маслов, М.Нещадим, 

О.Сафін, І.Хорєв, В.Ягупова та ін..  

Важливі ідеї особистіно орієнтованого підходу висвітлено: у психолого-педагогічній 

теорії розвитку особистості у процесі діяльності (К.Альбуханова-Славська, Б.Ананьєв, 

Л.Виготський, С.Рубінштейн); у теоретичних положеннях особистісно орієнтованого 

навчання (Д.Бєлухін, І.Бех, І.Зязюн та ін.); теоретико-методичних розробках проблеми 

підготовки кадрів до роботи в особистісно орієнтованій освітній системі (О.Зоц, О.Кононенко, 

С.Левченко, Л. Ніколаєнко, О.Плахотнік, Н. Протасова та ін.).  

Мета статті − є аналіз теоретичних засад особистісно орієнтованої професійної 

підготовки майбутніх офіцерів і, пошук шляхів її вдосконалення у педагогічній теорії і 

практиці. 

Виклад основного матеріалу. Для аналізу теоретичних засад порушеної проблеми слід 

виявити взаємозв’язок і взаємозумовленість основних теоретичних засад з особистісно 

орієнтованим підходом до професійної підготовки майбутніх офіцерів. На думку авторів 

статті, основними науково-теоретичними підходами до проблеми особистісно орієнтованої 

професійної підготовки майбутніх офіцерів, які можуть бути реалізовані в процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін, вважаємо такі як: гуманістичний, діяльнісний, системний, 

компетентнісний, акмеологічний, професіографічний. При цьому гуманістичний і системний 

підходи забезпечують методологію вивчення проблеми із залученням наукового апарату 

філософії та філософії освіти, діяльнісний та компетентнісний – психолого-педагогічний, 

акмеологічний та професіографічний – безпосередньо професійно-педагогічний. 

Компентетнісний підхід – інтегрований, поєднує в собі всі підходи. Однак, слід звернути увагу 

на те, що методологічний поділ є суто умовним, адже кожен з цих підходів має 

міждисциплінарний характер і полідисциплінарний категорійно-понятійний апарат. 

Аналізуючи ці науково-теоретичні підходи, ми виходили з того, що вони дають можливість 

розв’язати основні проблеми, що постають перед сучасною системою військової освіти. Адже 

вона покликана забезпечити професійний розвиток майбутнього фахівця шляхом формування 

системи теоретичних знань, вмінь і навичок у процесі вивчення фахових дисциплін, які 

відповідають сучасним вимогам до підготовки офіцерських кадрів, майбутньої практичної 

діяльності з урахуванням стандартів вищої військової освіти, цілісного інтелектуально-

наукового та морально-особистісного розвитку фахівців і, зокрема, забезпечення 

акмеологічного підходу до майбутньої професійної діяльності. 

Розглядаючи гуманістичний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, слід 

зауважити, що саме він досить добре представлений у науковій літературі. Сутності цього 

підходу за змістовими характеристиками присвячені наукові праці відомих представників 

класичної гуманістичної психології та педагогіки – А. Маслоу, К. Роджерса, С. Френе, 

Я. Корчака, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі та ін.. У процесі історичного розвитку теорія 

гуманізму еволюціонувала. Вона вийшла на кілька напрямів теоретичного осмислення: як 

теорія творення людиною самої себе (автентичний гуманізм); як ідея про антропологічну 

відповідність науки й соціальної практики; як положення про екзистенційність існування 

людини тощо [4-6].  

На значущість гуманістичної парадигми вищої освіти та її особистісно орієнтований 

характер вказує у своїх роботах І. Бех, зазначаючи, що «…перед вищою школою стоїть 

дилема: або штампування функціонерів, або розвиток особистості. Від вибору в цій ситуації 

залежить місце і місія вищої освіти в суспільстві: у першому випадку вища освіта 

плестиметься позаду суспільства, у другому – забезпечуватиме його розвиток» [4, с. 251]. 

Значення застосування цього підходу у процесі професійної підготовки майбутніх 

офіцерів полягає, на нашу думку, в тому, що, по-перше, гуманістичний підхід є 

загальнофілософською основою розвитку теорії і практики особистісно орієнтованого підходу 

в професійній педагогіці; по-друге, професійна підготовка офіцерів розглядається нами в 
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процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Гуманістичний підхід як підґрунтя особистісно 

орієнтованого підходу окреслений у науковому доробку Г.Селевка, який стверджує, що у 

гуманістичній парадигмі особистість є не лише суб’єктом, але й суб’єктом пріоритетним; вона 

є ціллю освітньої системи, а не засобом досягнення якоїсь опосередкованої мети... особистісно 

орієнтовані технології характеризуються антропоцентричністю, гуманістичністю та 

психотерапевтичною спрямованістю [7, с.14]. 

У межах системного підходу проблема особистісно орієнтованої професійної підготовки 

майбутніх фахівців набуває певної специфіки, оскільки всі суб’єкти освітнього процесу у 

вищому військовому навчальному закладі (курсант, викладач, офіцери-вихователі) стають 

синергетично пов’язаними як рівноправні й наділені особистісно-професійними 

характеристиками. Мета цієї синергетичної взаємодії – досягти результату у вигляді 

професійно підготовленого й особистісно сформованого офіцера, здатного до професійної 

дільності на засадах особистісної орієнтації.  

Діяльнісний підхід до проблеми особистісно орієнтованого навчання виявляє стійкий 

взаємозв’язок між розвитком особистості майбутнього фахівця та специфікою діяльнісних 

процесів, які відбуваються під час його професійної підготовки. Тому в наукових працях ми 

часто зустрічаємо «діяльно-особистісний підхід» (В.Андреєв, 1994), «особистісно-

діяльнісний» (І.Зимня, 2000), «особистісно-соціально-діяльнісний» (М.Федоренко, 2011). 

Останнім часом стали з’являтися більш вузькі наукові розробки в галузі безпосередньо 

особистісно орієнтованого підходу до професійної підготовки майбутніх офіцерів з 

діяльнісної точки зору. Так, можна знайти суттєві розбіжності в діяльнісному, 

компетентнісному й особистісно орієнтованому підходах до професійної підготовки фахівця 

на рівні стандартів освітнього процесу. Компетентнісний підхід значно ближчий за своєю 

сутністю до особистісно орієнтованого, оскільки залежить від здібностей курсанта (студента) 

і його готовності до реалізації знань та вмінь в ефективній діяльності, коли формується 

індивідуальний смисл ціннісних орієнтацій, знань, вмінь, навичок, досвіду діяльності. 

Особистісно орієнтований підхід традиційно пов’язують з особистісно-діяльнісним, 

розробленим у психолого-педагогічній науці (Л.Виготський, Б.Ананьєв, С.Рубінштейн, 

О.Леонтьєв та ін.) дещо раніше, аніж особистісно орієнтований. При цьому особистісній 

аспект цього підходу визначає постановку в центр будь-якої діяльності особистості людини 

(студента, курсанта), а діяльнісний – детермінує пріоритет діяльності серед інших механізмів 

формування особистості. Г.Бурма пропонує розглядати особистісно-діяльнісний підхід як 

такий, що реалізується на принципах: еврилогізації (визнання творчої діяльності як провідної 

у застосуванні особистісного підходу); варіативності (побудова власних моделей особистісно-

професійного зростання кожним студентом); аксіологічної відповідності (задоволення 

освітніх потреб особистості як найвища цінність суспільства); ресурсності (використання 

майбутнім фахівцем об’єктивно існуючого комплексу умов і засобів професійного розвитку) 

[5]. 

Процес особистісно орієнтованого навчального процесу Г.Атанов розглядає з точки зору 

діяльнісного підходу. Він вважає, що навчальна діяльність є особливим видом діяльності, а 

навчання – це сукупність двох «хоча й пов’язаних між собою, але самостійних діяльностей – 

діяльності того, хто навчає, і діяльності того, хто навчається, … які мають різні мотиви, цілі і 

завдання» [8,с.15]. Г.Атанов вважає, що діяльнісний підхід є більш широким і особистісно 

орієнтований випливає з нього об’єктивно, а тому не потребує окремої методологічної й 

теоретичної розробки.Таке відокремлення діяльності курсанта ( студента) та викладача, на 

нашу думку, – штучне, оскільки порушує цілісність усього навчально-виховного процесу, 

особливо його практичного забезпечення.  

Важливого значення в особистісно орієнтованій професійній підготовці майбутніх 

офіцерів набуває, на нашу думку, застосування компетентнісного підходу. Основи цього 

підходу викладено в значній кількості наукових праць психологів, педагогів, соціологів, 

філософів (О.Глузман, І.Зимняя, В.Ковальчук, С.Королюк, В.Локшин В.Луговий, О.Овчарук, 

О.Плахотнік, О.Савченко, М.Степко та ін.). Науковці звертають увагу на розмаїття наукових 



152 

 

окреслень категорії компетентності, різні підходи до аналізу ключових базових компетенцій 

(компетентностей), специфіку професійних компетенцій з огляду на майбутню фахову 

діяльність; виявляють авторські підходи до критеріїв визначення та відбору ключових 

компетентностей. Професійна компетентність фахівців у галузі управління стала предметом 

наукового аналізу в роботах В.Локшина [6], що може бути використано для практичної 

реалізації особистісного підходу до професійної підготовки майбутніх офіцерів як керівників 

різних військових підрозділів. Важливого значення у цьому процесі набувають теоретичні 

положення сучасної акмеології, що передбачає досягнення ситуації успіху в особистісному 

розвитку. Зв’язок акмеологічних та особистісно орієнтованих засад навчального процесу у 

вищому навчальному закладі простежується у тому, що акмеологія фактично досліджує 

особистість, що набуває здатності самореалізуватися в своїй галузі професійної діяльності. 

Останнім часом стала розвиватися військова акмеологія, як міждисциплінарна галузь знання, 

яка оперує поняттями «ризик», «прийняття управлінських рішень в екстремальних умовах», 

«бойова підготовка» та ін. Військова акмеологія як структурний компонент акмеологічної 

науки вивчає закономірності, механізми, умови й чинники продуктивного розвитку й 

самореалізації суб’єктів військової діяльності з метою теоретичного обґрунтування 

досягнення вершин військово-професійної діяльності. Військову акмеологію цікавить 

проблема взаємозв’язку між індивідом, особистістю, суб’єктом військово-професійної 

діяльності й індивідуальністю; особистісний професіоналізм фахівця з військового управління 

має виявлятися в системі «людина-людина».  

Акумулюючим науково-теоретичним підходом для вивчення проблеми професійної 

підготовки офіцерів на особистісно орієнтованих засадах став професіографічний. Його 

головні положення розкрито в наукових роботах О.Барабанщикова, С.Кубіцького, 

Н.Кузьміної, А. Маркової, В.Маслова, М.Нещадима, О.Сафіна, С.Сисоєвої, В.Ягупова та ін.. 

Завдяки цьому підходу ми можемо зважити на специфіку майбутньої професійної діяльності 

офіцерів, виявити суперечності й закономірності розвитку у них професійних знань, умінь та 

навичок, формування особистісних якостей в умовах особистісно орієнтованого навчального 

процесу у вищих військових навчальних закладах. Взаємозв’язок професіографічного та 

особистісно орієнтованого підходу показано в наукових доробках А.Вітченка [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.0]. Автор наголошує на особистісних характеристиках 

професійного розвитку, професійної компетентності, проектування своєї професійної кар’єри 

і т.п. Сходження на вершину професійної майстерності, з точки зору акмеології, можливе на 

підставі можливостей індивідуального самовизначення, самоорганізації, самоосвіти, 

самовдосконалення. 

Тож, основними науково-теоретичними підходами до проблеми особистісно 

орієнтованої професійної підготовки майбутніх офіцерів управління, які можуть бути 

реалізовані в процесі вивчення фахових дисциплін, вважаємо: гуманістичний, діяльнісний, 

системний, компетентнісний, акмеологічний, професіографічний. 

Виходячи з вищезазначеного, особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх 

офіцерів до професійної діяльності розглядається  як комплексна інтегративна система, яка 

включає впорядковану множину операцій та дій, що забезпечують педагогічне 

цілевизначення, змістовні інформаційно-предметні та процесуальні аспекти, спрямовані на 

засвоєння знань, набутих професійних умінь та формування особистісних якостей майбутніх 

офіцерів, визначених цілями навчання за умови забезпечення визначеного комплексу 

педагогічних умов: організаційних, методичних, психолого-педагогічних. 

Успішність особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх офіцерів 

залежить від цілеспрямованості навчального процесу, кореляції об’єктивних і суб’єктивних 

чинників, якості і цілісності забезпечення неперервної фахової освіти.  

Висновки. Для забезпечення теоретичних засад особистісно орієнтованої професійної 

підготовки майбутніх офіцерів, насамперед, слід враховувати знання, уміння, навички, 

особистісні якості курсантів. Це потребує:а) підвищення мотивації слухачів, курсантів до 

систематичної активної роботи впродовж навчального року, переорієнтація їхніх цілей з 
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отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок; б) систематизація 

знань та активне їх засвоєння упродовж навчального року; в) не допущення розбіжностей між 

завданнями, що виносяться для контролю, і програмою дисципліни; г) відкритість контролю: 

ознайомлення слухачів на початку вивчення дисципліни з контрольними завданнями та всіма 

формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання; д) забезпечення належних умов 

вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що досягаються 

шляхом чіткого їх розмежування за змістом і часом; е) розширення можливостей для всебічного 

розкриття здібностей курсантів, слухачів, розвитку їх творчого мислення та підвищення 

ефективності роботи викладацького складу вищого військового навчального закладу. 

Удосконалення формування особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх 

офіцерів потребує подальших теоретичних досліджень із метою обґрунтування критеріальних 

ознак компетентності і професіоналізму майбутнього офіцера, які повинні мати 

перспективний, випереджальний характер з урахуванням тривалого періоду професійного 

становлення. Слід також враховувати належне теоретичне і практичне обґрунтування, що б 

підкреслювало методичну доцільність реалізації особистісно орієнтованого підходу в 

практику професійної підготовки майбутніх офіцерів.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

 

Статья посвящена актуальной проблеме анализа научно-теоретических подходов к 

личностно ориентированной профессиональной подготовкt будущих офицеров, которые могут 

быть реализованы в процессе изучения гуманитарных дисциплин, а именно: гуманистический, 

деятельностный, системный, компетентностный, акмеологический, профессиографический. На 

основе анализа научной литературы личностно ориентированный подход к профессиональной 

подготовке будущих офицеров рассматривается как комплекс научно-теоретических, 

содержательных и организационных характеристик учебного процесса, обеспечивающих учет и 

развитие индивидуального уровня знаний, умений и навыков будущего офицера, а также его 

индивидуально-личностных характеристик и обеспечивают результат в виде профессиональной 

готовности будущего офицера к военно-профессиональной деятельности. Важной задачей 

совершенствования формирования личностно ориентированной профессиональной подготовки 

будущих офицеров являються дальнейшие теоретические и практические исследования в целях 

обоснования критериальных признаков компетентности и профессионализма будущего офицера, 

которые должны иметь перспективный, опережающий характер с учетом длительного периода 

профессионального становления. 

Ключевые слова: личностно ориентированная профессиональная подготовка будущих 

офицеров, научно-теоретичнийх подход, профессиональная готовность будущего офицера к 

военно-профессиональной деятельности. 

 
Buryi S., Zhohyna L.,Stupnytskaia О., Mukohorenko О., Dychenko I. 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PERSONALLY ORIENTED PROFESSIONAL 

TRAINING OF FUTURE OFFICERS 

 

The article is devoted to the topical problem of the analysis of scientific and theoretical approaches 

to personally oriented professional training of future officers, which can be implemented in the process of 

studying humanitarian disciplines, namely: humanistic, pragmatist, systematic, competence-based, 

acmeological, job analysis. On the basis of the analysis of the scientific literature, the personally oriented 

approach to the professional training of future officers is viewed as a complex of scientific, theoretical, 

substantive and organizational characteristics of the educational process that ensure the recording and 
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development of the individual level of knowledge, abilities and skills of the future officer, as well as his 

individual and personal characteristics and provide result in the form of professional readiness of the future 

officer to military professional activity. An important task of improving the formation of the personally 

oriented professional training of future officers is further theoretical and practical research with a view to 

substantiating the criterial features of the competence and professionalism of the future officer who must 

have a forward-looking character, taking into account the long period of professional development. 

Keywords: personally oriented professional training of future officers, scientific and theoretical 

approach, professional readiness of the future officer for military professional activity. 
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АНАЛІЗ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА СФЕРОЮ ОБОРОННИХ 

ЗАКУПІВЕЛЬ В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ 
 

Рішення щодо участі в операціях з підтримкою миру приймаються з урахуванням широкого 

спектру чинників. На перший план виходять питання стабільності, дотримання міжнародного 

права і правопорядку. Постійні дебати з приводу будь-якого рішення, ускладнені відсутністю 

точних критеріїв стосовно підтримки рівня збройних сил і фінансових ресурсів, які виділяються. 
Пропонується комплексний і послідовний підхід із прозорими процедурами роботи 

парламентських комітетів з питань оборони і безпеки та обговорень на пленарних засіданнях 

(алгоритм надано) спираючись на аналіз досвіду  парламентарів Європейського Союзу. В оборонній 

сфері питання таємності та запобігання корупції викликають ряд складних проблем і 

залишаються актуальними для багатьох країн. Висвітлюється існування помітної напруги між 

уподобаннями військових і уподобаннями політиків. 

Ключові слова: Європейське оборонне агентство, військові закупівлі, таємність, 

управлінський епос, корупція, парламентський контроль, субсидарність та  солідарність 

відповідальності. 

 

Вступ. Міжнародна безпека залишається центром уваги для національних парламентів, 

тим часом як уряди повинні адекватно реагувати на зростання рівня загальної нестабільності. 

Громадяни хочуть бути захищеними від зростаючого рівня насильства й жадають від своїх 

урядів забезпечення їхньої безпеки. Межі між внутрішньою і зовнішньою безпекою зникають, 

що вимагає нових заходів і координації між збройними силами, поліцією й іншими урядовими 

службами. Ділове співтовариство дало сильний поштовх утворенню спільного внутрішнього 

ринку як необхідної умови для збереження компетенції та конкурентоздатності на 

міжнародному рівні. Сьогодні подібне вбачається необхідним і для оборонного виробництва. 

Актуальність. В умовах сьогодення, на тлі терористичних актів, захист національної 

території набуває нових форм, і для багатьох країн він також виявляється у вигляді програми 

протиракетної оборони. В усіх країнах зв'язок між зовнішньою і внутрішньою безпекою стає 

тіснішими. Спільне застосування збройних сил стало важливим інструментом зовнішньої 

політики і політики безпеки, а також фактором впливу та престижу. мета цих дій змістилася у 

напрямі врегулювання конфліктів на етнічному та релігійному ґрунті, а також стабілізаційних 

та миротворчих операцій, однак в умовах нестабільності успіх цивільно-військових місій 

залежить і від силового захисту. 
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Об’єктом дослідження є сфера безпеки в цілому та зміни технічних потреб, зокрема, що 

стосується теорії оборонних закупівель і акценті на прозорості і підзвітності. 

Постановка завдання. В статті вивчаються і розглядаються проблеми оборони в цілому 

і оборонних закупок, які досить часто залишаються непрозорими складними для моніторингу. 

Навіть якщо інформація є доступною, необхідний величезний досвід, щоб розібратися в 

численних взаємних претензій та судженнях, що впливають на дебати. Фундаментальною 

виступає проблема прозорості військових витрат. 

Виклад основного матеріалу. Рішення, що стосуються безпеки і оборони, набувають 

більш вираженого характеру і, як наслідок, привертають до себе більше уваги з боку 

парламентів країн Європейського Союзу. Участь в операціях з підтримкою миру не 

відбувається автоматично. Рішення щодо участі в подібних заходах приймаються з 

урахуванням широкого спектру чинників. На перший план виходять питання стабільності, 

дотримання міжнародного права і правопорядку. Часто спостерігаються порушення прав 

людини, і навіть геноцид, що викликає необхідність міжнародного втручання з боку 

багатонаціональних організацій або коаліцій за інтересами. Участь у них визначається 

власними уявленнями, пріоритетами і амбіціями європейських країн. До уваги беруться 

наступні питання: які внески у вартісному вираженні держави готові зробити; які ризики вони 

згодні розділити; яку частину державного бюджету вони готові виділити на вирішення 

проблем миру і безпеки, при тому що перед урядами стоїть ряд інших пріоритетних завдань, 

які прямо впливають на добробут їхніх громадян, наприклад, охорона здоров’я, освіта, 

соціальний захист. Зростаючий зв'язок між внутрішньою і зовнішньою безпекою також 

підвищує політичну пріоритетність цих питань. Однак, вкрай делікатним залишається питання 

пошуку компромісу. 

Необхідно зауважити, що в розвитку сучасного західного суспільства з’явився новий 

парадокс, пов'язаний з протиріччями між вартісноорієнтованим міжнародним 

співробітництвом, а також змішуванням понять  цінностей і норм. У першу чергу формуються 

цінності, а на їх основі формуються норми. У західній структурі взаємне визнання 

суверенітету стало нормою, а спільна відповідальність за ризик - цінністю. Досягнення миру 

зараз являє собою скоріше процес, ніж результат. Парадокс полягає в тому, що тим часом як 

наше суспільство стало менш схильним до ризику, на місце великих ідеалів прийшов 

управлінський етос. Результатом цього стали постійні дебати з приводу будь-якого рішення, 

ускладнені відсутністю точних критеріїв щодо підтримки рівня збройних сил і фінансових 

ресурсів, які виділяються країнами. Такі питання можуть підлягати переоцінці, і всі учасники 

ризикують пройти повз оперативних змін пріоритетів.  

З огляду на ці питання парламентаріям варто розробити комплексний і послідовний 

підхід, із прозорими процедурами роботи парламентських комітетів з питань оборони і 

безпеки та обговорень на пленарних засіданнях. 

По-перше, урядам варто сформувати, додержуватися і регулярно переглядати концепцію 

і стратегію безпеки. Ці документи повинні чітко визначати потреби оборони в цілісному 

розумінні цього слова (збереження незалежності і територіальної цілісності) та 

супроводжуватися   процесом оцінки потенційних загроз. 

По-друге, варто визначити рівень амбіцій країни стосовно участі в міжнародних 

операціях з підтриманням миру, з визначенням конкретного внеску в операції (підрозділи, їх 

навички та готовність дислокувати збройні сили за межами країни). 

По-третє, кількість особового складу й оснащення має співвідноситися з цими амбіціями, 

включаючи підготовку, тилове забезпечення і домовленості щодо взаємодії. Кращим 

варіантом може стати формування «силових підрозділів», навчених і підготовлених до 

швидкої дислокації та дій одразу, якщо має місце криза і приймається політичне рішення про 

прийняття участі в операції. 

По-четверте, НАТО і Євросоюзу варто приділяти більше уваги планам союзників і 

партнерів щодо закупівель озброєння. В НАТО всебічна оцінка цього питання військовим 

керівництвом надавалася в рамках процесу планування й аналізу (PARPS). В Євросоюзі цей 
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процес відбувається на добровільній основі і за принципом «знизу нагору», що на відміну від 

спадного процесу не дозволяє пропонувати корективи до планів інших країн-учасниць. 

Визначити недоліки й очікувати, що хтось інший їх виправить, є недостатнім підходом до 

ситуації. Можливо, для заповнення цієї прогалини можна застосовувати оцінки, здійснювані 

Європейським оборонним агентством. 

По-п’яте, варто розглянути ряд моментів, специфічних для військових закупівель. У 

«Посібнику для парламентаріїв» № 5 від 2003 року, виданому Женевським центром 

демократичного контролю над збройними силами та Міжпарламентським союзом, главу 28 

присвячено «закупівлям озброєння і військової амуніції», з вставкою «Що Ви можете зробити 

як парламентарій». Найбільш важливим передбачається переконатися в тому, що 

демократичний процес «розкрити, пояснити, обґрунтувати» також застосовується урядами до 

сфери військових закупівель. З погляду бюджету, парламентарії мають бути переконані в 

тому, що фінансування наданих їм планів буде достатнім не тільки цього року, але й протягом 

всієї фази закупівель. В урядах існує тенденція недооцінювати ріст цін у рамках 

довгострокових проектів і розглядати фінанси наступного року в більш райдужному світлі, 

ніж фінанси поточні. Так, Німеччина і Румунія свого часу прийняли плани закупівель, які вони 

не змогли фінансувати. За статистикою, оцінка загальної вартості проекту завжди 

занижується, іноді навмисно. Часто зростають витрати, виникають затримки, а супутні 

програми виявляються набагато дорожчими. З огляду на те, що для оборонних закупівель 

типова тривалість виробничого процесу, дуже важливо враховувати ступінь їх впливу на 

процес розвитку військового потенціалу в довгостроковій перспективі, і оцінювати, на скільки 

гармонійно устаткування і техніка, що закуповується, впишуться в майбутні збройні сили. 

Поточний акцент на «об’єднаності» особливо підвищує важливість такої оцінки. Рівною 

мірою варто приділяти увагу розмірам витрат на підтримання боєздатності нових систем 

протягом усього строку експлуатації, включаючи технічне обслуговування, модернізацію і 

підготовку персоналу. 

Питання таємності та запобігання корупції також викликають ряд складних проблем. В 

оборонній сфері таємність відіграє більшу роль, ніж в інших сферах. Зрозуміло, деталізовані 

оперативні плани повинні залишатися в таємниці, як з метою оборони, так і у місіях з 

установлення миру. Той самий принцип необхідно застосовувати й до певних характеристик 

озброєнь, але в цьому випадку не слід перебільшувати необхідність таємності. Більшість 

експлуатаційних характеристик оснащення є надбанням громадськості завдяки публікаціям у 

професійних журналах, рекламних проспектах та інших ЗМІ. Якщо рішення залежать від 

таємних факторів, то парламентські комітети повинні мати можливість отримувати 

інформацію за закритими дверима, у рамках конфіденційних брифінгів. 

Значну проблему являє собою корупція, насамперед тому, що її складно виявити. Чи є 

рішення, прийняте певними особами, результатом серйозного аналізу всіх актуальних 

факторів, чи воно було прийнято як подяка за послуги, неправомірні знаки гостинності, 

подарунки або грошові виплати? Міністрам оборони варто мати особливий штат посадових 

осіб, які займаються боротьбою з корупцією серед персоналу та мають доступ до всіх 

документів. Парламентарії також є об’єктами особливої уваги з боку фірм, які хочуть 

заручитися їхньою підтримкою, необхідною в умовах жорсткої конкуренції. Іноді ця увага 

приймає форму спонсорської підтримки їх партій, як було в Бельгії і Німеччині. Кращій спосіб 

забезпечити об’єктивність суджень під час  оцінювання пропозицій – відвідувати компанії, що 

пропонують військове устаткування і техніку, тільки разом з представниками інших 

політичних партій. 

Існує помітна напруженість між уподобаннями військових, які прагнуть мати кращі 

зразки оснащення і на чиї погляди впливають традиційні зв’язки між збройними силами та 

промисловими компаніями певної країни (часто США), і уподобаннями політиків, які повинні 

мати більш широкий погляд на політичні й економічні інтереси своєї країни. Якщо продукція 

внутрішнього або спільного європейського виробництва відповідає необхідним вимогам, чому 

б не придбати саме її, навіть якщо американський продукт може бути кращим? Такі 
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міркування найбільш актуальні в країнах із власною оборонною промисловістю. Для інших 

країн Євросоюзу найбільш раціональною є закупівля новітніх зразків озброєння в готовому 

вигляді, не віддаючи конкретної переваги продукції європейської індустрії. Вагомість 

економічних факторів у рішенні щодо закупівель у різних країнах є різною, але у цьому має 

тенденцію до підвищення, у порівнянні з роками, коли колективна оборона беззастережно 

вимагала закупівель кращих зразків. Однак, у кожному разі фактор робочих місць у 

вітчизняній оборонній промисловості завжди істотно впливає на парламентські дебати. 

Парламентський контроль за сферою оборонною закупівель є завданням національних 

парламентів Євросоюзу. Однак, парламентські асамблеї НАТО і ЗЄС (Західноєвропейський 

союз) допомогли помістити ці дебати в міжнародний контекст. Асамблея ЗЄС згодом 

привласнила собі назву «Міжпарламентська європейська асамблея з безпеки і оборони» (The 

Interparliamentary European Security and Defense Assembly), щоб відокремитися від  

Європейського Парламенту. Її остання сесія була проведена в червні 2011 року, після чого 

Договір про ЗЕС був остаточно анульований, за ініціативою Великобританії. Доповіді обох 

асамблей були корисним джерелом інформації для парламентаріїв Євросоюзу, засобів масової 

інформації та громадськості в цілому. Процеси обговорення таких доповідей, роботи над 

спільними резолюціями і голосування за таки резолюції підвищують рівень ознайомлення з 

відповідними питаннями. Парламентарії повертаються додому більш підготовленими, що 

допомагає під час національних дебатів з цих питань. 

Питання безпеки і оборони недостатньо розглядаються в процесі Європейської інтеграції 

на недостатньому рівні. Європейський парламент не має компетенції розглядати ці питання 

більш детально, проте він все частіше торкається їх. На сьогодні кілька країн, у тому числі 

Франція і Великобританія, виступають проти надання європейському Парламенту й 

Європейській комісії більшої ролі в «міжурядових» справах. 

Спілкування загальнонаціональних парламентаріїв до 2012 року у форматі Асамблеї 

Західноєвропейського Союзу не мали можливості вести дебати з Радою на рівні міністрів, 

оскільки відповідно Амстердамського договору функції ЗЄС були передані ЄС. Пропозицію 

сформувати асамблею з членів національних парламентів і певної кількості членів 

Європейського Парламенту не було підтримано. Замість цього уряди перенесли більше питань 

на порядок денний Конференції комітетів у європейських справах парламентарів країн-членів 

ЄС і країн-кандидатів (Conference of European Affairs Committees and Communities, COSAC), 

однак учасники цієї конференції, як правило, не є експертами з питань безпеки. Міжурядова 

конференція, що затвердила Лісабонський договір після того, як Франція і Нідерланди 

проголосували проти Європейської Конституції, включила дві статті щодо міжурядового 

співробітництва до другого пункту Протоколу про ролі парламентів країн-членів ЄС в 

Європейському Союзі. У цьому протоколі насамперед акцентується увага на важливому 

моменті «субсидарності» і на праві парламентарів висловлювати власну обґрунтовану точку 

зору про те, чи повинен той чи інший юридичний акт прийматися на рівні Євросоюзу або 

залишатися на рівні національного законодавства з приводу міжпарламентського 

співробітництва у Протоколі зазначено: 

Стаття 9 

Європейський Парламент і національні парламенти спільно вирішують питання 

організації та розвитку ефективного і регулярного міжпарламентського співробітництва в 

рамках Союзу. 

Стаття 10 

Конференція парламентських органів, що спеціалізуються на справах Союзу, може 

представляти  увазі Європейського Парламенту, Ради і Комісії будь-які внески, які вона 

вважатиме доречними. Крім того, ця Конференція сприяє обміну інформацією й передовою 

практикою між національними парламентами і Європейським Парламентом, у тому числі між 

їхніми спеціалізованими комісіями. Конференція також може організувати міжпарламентські 

конференції, присвячені спеціальним темам, зокрема, для обговорення питань спільної 

зовнішньої політики і політики безпеки, включаючи Спільну політику безпеки і оборони. 
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Внески Конференції не мають обов’язкової сили для національних парламентів і не 

обумовлюють їх позиції. 

Ці положення охоплюють далеко не всі питання нелегких взаємин між Європейським 

Парламентом і національними парламентами. Однак, як би там не було, у порівнянні з 

роботою Асамблеї ЗЕС вони є кроком назад, оскільки учасники COSAC не мають мандатів від 

національної комісії або політичної партії, тому не розробляють проекти політичних 

резолюцій. Нерегулярні і необов’язкові конференції не можуть замінити організаційну 

структуру повноцінної асамблеї, що мала план роботи, систему доповідей і процедуру 

голосування. Протягом певного часу дебати про спадкоємця Асамблеї ЗЄС упиралися в 

цифри: скільки місць має бути надано країнам-членам, а скільки – Європейському 

Парламенту. В 2012 році, перед головуванням Польщі, був нарешті досягнутий компроміс, 

згідно з яким Європейському Парламенту було надано 16 місць на конференціях національних 

парламентів (що проводяться двічі на рік), країнам-членам – 6 місць, а кандидатам – 4. Однак 

важко уявити, як конференція за участі 27 і більше парламентів може приймати ефективні 

резолюції без відповідної підготовки в комітетах.  

До недоліків можна віднести скасування статусів  асоційованого члена й асоційованого 

партнера, які ЗЄС запровадив для членів НАТО, які не були членами ЄС, і для країн-

кандидатів на вступ до ЄС (включаючи Туреччину, але без Кіпру і Мальти, які не беруть участь 

у програмі НАТО «Партнерство заради миру» і тому повинні залишатися осторонь від 

Спільної оборонної політики і політики безпеки). Цей статус частково втратив значимість коли 

Болгарія і Румунія стали членами Європейського Союзу в 2007 році, але для Туреччини статус 

асоційованого члена був важливий як зв'язок з діяльністю Євросоюзу.  

Висновки. Запропонований аналіз дає належне уявлення про складність факторів, що 

впливають на військові закупівлі, урядові рішення і парламентський контроль за сферою 

оборонних закупівель в країнах Євросоюзу. Парламентський  контроль за оборонними 

закупівлями є далеким від досконалості. Контроль в сфері оборонних закупівель вимагає 

першочергової уваги парламентаріїв. Він має здійснюватися систематично, штатом фахівців, 

які мають серйозну підготовку, і з оптимальною рівновагою прозорості і політичного діалогу. 
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АНАЛИЗ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЯ ЗА СФЕРОЙ ОБОРОННЫХ ЗАКУПОК 

В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

 

Решение касательно участия в операциях с поддержкой мира принимаются с учетом 

широкого спектра факторов. На первый план выходят вопросы стабильности, соблюдения 

международного права и правопорядка. Постоянные дебаты по поводу любого решения,  которое 

осложнено отсутствием точных критериев относительно поддержки уровня вооруженных сил 

и денежных ресурсов, которые выделяются. Предлагается комплексный и последовательный 

подход с прозрачными процедурами работы парламентских комитетов по вопросам обороны и 

безопасности и обсуждений на пленарных заседаниях (алгоритм предоставлены) опираясь на 

анализ опыта парламентариев Европейского Союза. В оборонной сфере вопросы секретности и 

предотвращения коррупции вызывают ряд сложных проблем и остаются актуальными для 

многих стран. Освещается существование заметного напряжения между предпочтениями 

военных и предпочтениями политиков. 

Ключевые слова: Европейское оборонное агентство, военные закупки, секретность, 

управленческий эпос, коррупция, парламентский контроль, субсидарность и солидарность 

ответственности. 

 

Ph.D. Goryacheva K.S., Ph.D. Loza V.M. 

ANALYSIS OF PARLIAMENTARY CONTROL IN THE SPHERE OF DEFENSE 

PURCHASING IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES 

 

Decisions on participation in peace-support operations are made taking into account a wide range 

of factors. Issues of stability, compliance with international law and the rule of law are at the forefront. 

Permanent debates on any decision are complicated by the lack of precise criteria for maintaining the level 

of armed forces and financial resources that are allocated. An integrated and coherent approach with 

transparent procedures for parliamentary defense and security committees and plenary debates (an 

algorithm provided) is based on an analysis of the experience of parliamentarians of the European Union. 

In the defense sector, the issue of secrecy and the prevention of corruption cause a number of complex 

problems and remain relevant to many countries. Covered by the existence of a noticeable tension between 

the preferences of the military and the preferences of politicians. The importance of economic factors in 

the procurement decision in different countries varies, but it has a tendency to increase compared to years 

when collective defense unconditionally demanded the purchase of best practices. The factor of jobs in the 

domestic defense industry always has a significant impact on parliamentary debates. Attention is focused 

on the important moment of "subsidiarity" and on the right of parliamentarians to express their own well-

founded point of view. 

Keywords: European Defense Agency, military purchases, secrecy, managerial epic, corruption, 

parliamentary control, subsidiarity and solidarity of responsibility. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ “ПОРТФОЛІО” В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ 
 

У статті розглядаються особливості застосування такого методу самостійної роботи 

курсантів вищого військового навчального закладу як “портфоліо”. Визначено, що накопичення 

матеріалів курсантами, які свідчать про їх досягнення, сприяє перенесенню акцентів в організації 

навчального процесу з діяльності військового педагога на навчально-пізнавальну діяльність 

курсанта. Обґрунтовано, що необхідність застосування методу “портфоліо”, який дозволяє 

забезпечити поступовий перехід від інформативних форм до активних форм навчання з 

використанням елементів проблемності, наукового пошуку та резервів самостійної роботи 

курсантів. Охарактеризовано структуру “портфоліо” майбутніх військових психологів, 

елементами якого є дипломи, сертифікати, грамоти, конспекти додаткових джерел інформації, 

словник психологічних термінів, збірка методик психологічної діагностики, результати 

проведених досліджень. 

Ключові слова: самостійна робота курсантів вищого військового навчального закладу, 

методи самостійної роботи, метод “портфоліо”. 

 

Вступ. Загальновідомий той факт, що освіта закладає фундамент розвитку особистості, 

суспільства нації та держави, а також є запорукою майбутнього України. Освіта є 

визначальним чинником життєдіяльності суспільства, оскільки відтворює та нарощує 

інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. 

Відомо, що в основі економічного зростання багатьох західних країн світу лежить 

послідовна державна політика в сфері освіти. Сьогодні вітчизняна система військової освіти 

зазнає суттєвих трансформацій, які, в першу чергу, мають на меті модернізувати змістовний 

та процесуальний компоненти військово-педагогічного процесу. Результатом такої 

модернізації стане підготовка кваліфікованих, компетентних офіцерів-фахівців на рівні 

світових стандартів. 

Зазначимо, що сьогодення ставить перед військовими фахівцями, в тому числі і перед 

військовими психологами, важкі професійні завдання, вирішення яких вимагає від них 

застосування отриманих в стінах військового вишу знань, умінь та навичок [9]. 

Військові психологи покликані надавати психологічну допомогу на всіх етапах бойової 

діяльності: під час підготовки, під час виконання бойових завдань в умовах реального бою та 

після виконання бойових завдань. Особливої уваги військового психолога потребують 

військовослужбовці, які зазнали психологічних травм. Кожен випадок унікальний. 

Відпрацьованих універсальних алгоритмів дій у професійній діяльності психолога не існує, а 

це вимагає творчого підходу до вирішення складної життєвої ситуації кожного 

військовослужбовця, який потребує допомоги. Запорукою формування професійних якостей 

майбутніх військових психологів є їх самостійна робота. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні військово-педагогічна наука 

пропонує ряд інноваційних методів самостійної роботи курсантів. Так, теоретико-

методологічні засади організації самостійної роботи у системі підготовки педагога в умовах 

університетської освіти досліджувались А. Алексюком, І. Бендерою, С. Вітвицькою, 

В. Козаковим, О. Кучерявим, О. Мещаніковим, В. Мороз, Ю. Пімєновою та ін. Психолого-

педагогічні умови підвищення ефективності організації та управління самостійною роботою 

студентів вивчали Е. Гапон, Л. Журавська, Г. Романова, М. Смирнова, М. Солдатенко, 

Б. Степанишин, І. Шимко та ін. Розглядали самостійну роботу студентів як засіб 

удосконалення підготовки майбутнього спеціаліста І. Бобакова, В. Буринський та ін. 

Обґрунтовували окремі аспекти організації самостійної роботи студентів при викладанні 

навчальних дисциплін Е. Борткевич, Н. Ванжа, В. Василів, В. Грішин, Н. Кардаш, З. Кучер, 

О. Рогова, Н. Шишкіна та ін. Особливості організації самостійної роботи військовослужбовців 
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вивчали А. Барабанщиков, В. Давидов, В. Ягупов. Обгрунтовували застосування окремих 

методів самостійної роботи Т.І. Туркот та ін. Метод “Портфоліо” як метод оцінювання 

результатів навчання розглянуто в роботах Ю.О. Лабода, В.Ю. Переверзєва, 

С.А. Синельникова, Т.Г. Новікової, М.А. Пінської та ін. Розглядають “портфоліо” як 

інструмент самоорганізації, самопізнання, самооцінки, саморозвитку та формування здатності 

аналізу результатів власних досягнень, що впливають на розвиток індивідуальних якостей і 

визнання важливості навчання такі науковці як І.А. Книш, І.П. Пастухова, І.В. Родігіна, 

Н.М. Савіна та інші. 

Проте, особливості застосування методу “портфоліо” в педагогічній практиці вищої 

військової школи ґрунтовно не здійснювався. Тому мета даної статті полягає в дослідженні 

особливостей застосування методу “портфоліо” в організації самостійної роботи майбутніх 

військових психологів. 

Виклад основного матеріалу потрібно, на нашу думку, розпочати з визначення 

соціального статусу молоді, яка навчається у вищому військовому навчальному закладі – 

курсантів вищого військового навчального закладу (далі – ВВНЗ). Так, їй притаманні ознаки 

двох соціальних статусів – студента та військовослужбовця. Врахування даної обставини 

сприятиме розумінню етимологічної природи поняття “самостійна робота”. Як відомо, слово 

“студент” має латинське коріння і означає “ретельно працюючий”, “той що займається”, тобто 

вже в самому слові закладено потребу до наполегливої самостійної роботи над оволодінням 

глибокими знаннями. 

Як слушно зазначає В.В. Корнещук головною метою самостійної пізнавальної 

діяльності студентів є – навчитися індивідуально здобувати, оновлювати, поповнювати 

знання, плідно використовувати їх під час навчання та в подальшій професійній діяльності [6]. 

Зауважимо, що професорсько-викладацький склад ВВНЗ прагне сформувати у курсантів 

культуру самостійної роботи. А від так, вони у своїй педагогічній діяльності прагнуть 

застосовувати сучасні методи самостійної роботи, які з успіхом використовуються під час 

організації навчального процесу у цивільній вищій школі. 

На думку С.І. Коптєвої, Н.І. Гаїної, Т.В. Процак, Л,О. Скорнякової та Д.О. Пєнкіної 

самостійну роботу студента можна розглядати як метод навчання, як форму організації 

діяльності студента [5], як вид пізнавальної і практичної діяльності [2]. 

У своїй статті буде розглянуто самостійну роботу курсантів як комплекс методів 

організації їх навчально-пізнавальної діяльності, елементом якого є метод “портфоліо”. Треба 

зазначити, що останній не є новим, а давно й успішно використовується в освітніх системах 

США, Великобританії, Японії та інших західних країнах [7, 11]. У вищих навчальних закладах 

України цей метод поступово входить у практику діяльності професорсько-викладацького 

складу. Не відстає від цього процесу і вища військова школа. 

Метод “портфоліо” давно привернув увагу багатьох дослідників в галузі педагогіки та 

психології. В якості експерименту впроваджується в педагогічну практику окремими 

викладачами новаторами. Визначення поняття і опис цілей, функцій, завдань “портфоліо” 

дали такі науковці, як А.К. Багаутдинова, Г.Ф. Ермошкина, В.К. Загвоздкін [1, 3, 4]. 

Зазначимо, застосування будь-якого методу навчання вимагає від педагога врахування 

конкретної педагогічної ситуації та особливостей майбутньої професійної діяльності тих хто 

навчається. Так, застосування методу “портфоліо” в процес підготовки майбутніх військових 

психологів також має свої особливості. 

Як зазначає Т. Туркот, у матеріалізованому плані портфоліо – це тека, в якій у 

систематизованому вигляді курсант накопичує матеріали, які є результатом його 

самоосвітньої діяльності. 

Впродовж всього періоду навчання майбутні військові психологи накопичують 

матеріали власної діяльності і певним чином упорядковують їх. Так, таку теку їм 

наповнювати: 

- дипломами, сертифікатами, грамотами за участь в олімпіадах та наукових і науково-

практичних конференціях і семінарах; 
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- конспектами додаткових джерел інформації; 

- словником психологічних термінів; 

- рефератами, тезами доповідей на семінарах, есе та іншими творчими роботами; 

- ксерокопіями нормативних документів, законодавчих актів, які стосуються їх 

майбутньої професійної діяльності; 

- результати індивідуальної роботи з викладачем (науковим керівником): планами 

наукових досліджень, програмами психологічних досліджень, проектами наукових статей 

тощо; 

- збіркою методик психологічної діагностики; 

- результатами проведених опитувань, спостережень, психологічних експерементів [10]. 

Зауважимо, що при роботі з “портфоліо” майбутнім військовим психологам 

рекомендують доповнювати його цитатами, виписки, тезами, конспектами, анотаціями, 

ксерокопіями, аудіо- та відеозаписами. Результати такої систематичної самостійної та 

науково-дослідної роботи курсантів можуть оприлюднюватися у вигляді наукової статті, есе, 

наукової доповіді та тез наукової доповіді. 

Таким чином, застосування методу “портфоліо” у підготовці майбутніх військових 

психологів дозволяє: 

- перенести акцент з навчальної діяльності військового педагога на навчально-

пізнавальну курсанта; 

- здійснити перехід від переважно інформативних форм до активних методів і форм 

навчання з використанням елементів проблемності, наукового пошуку, резервів самостійної 

роботи курсантів; 

- створення умов для самоствердження, самореалізації і самовизначення особистості 

курсанта, що є результатом її самоорганізації. Самоорганізація відбувається за педагогічної 

підтримки, яка опирається здебільшого на внутрішні джерела розвитку курсанта; 

- перетворення позиції військового педагога і позиції курсанта в особистісно-

рівноправні, у співробітників. Таке перетворення пов’язане із зміною ролей і функцій 

учасників педагогічного процесу. Військовий педагог не виховує, не вчить, а активізує, 

стимулює намагання, формує мотиви курсантів до саморозвитку, вивчає його активність, 

створює умови для саморуху. При цьому необхідно дотримуватися певної послідовності, 

динаміки, яка охоплює таке: максимальну допомогу викладача тому, хто навчається у 

вирішенні навчальних завдань на початковій стадії освіти, поступову активізацію і 

забезпечення повної саморегуляції у навчанні і виникнення відносин партнерства між ними; 

- творчо спрямовувати освітній процес, що передбачає безпосередню мотивацію 

навчальної та інших видів діяльності, організацію саморуху до кінцевого результату. Це 

створює умови для самореалізації особистості курсанта, виявлення і розвитку його творчих 

можливостей [10]. 

Завдяки самостійній роботі над створенням свого “портфоліо” курсанти набувають 

здатність: більш чітко й усвідомлено проявляти мотивацію й цілеспрямованість та набутті 

знань; виховувати в собі самоорганізованість, самоконтроль та інші особистісні якості; 

заповнювати “інформаційний вакуум” необхідним науковими знаннями; позбавитися від так 

званого “явища вторинної неграмотності”, зокрема, невміння осмислено читати, аналізувати 

отриману інформацію, робити власні висновки; формувати мовну компетентність; набувати 

навичок самостійної роботи для майбутньої професійної діяльності брати на себе 

відповідальність, самостійно вирішувати проблеми, знаходити конструктивні рішення, 

виходити з кризових ситуацій[8]. 

Висновки. Застосування методу “портфоліо” відкривають великі можливості для 

модернізації процесу навчання майбутніх військових психологів. Цінність даного методу 

полягає в тому, що він дозволяє професорсько-викладацькому складу по-новому поглянути на 

організацію самостійної роботи курсантів. 

Важливість використання методу “портфоліо”, в першу чергу, як засобу оцінювання 

навчальних досягнень курсантів, зумовлена певними перевагами. Так, зокрема: 
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1. дозволяє оцінити реальні можливості курсанта; 

2. “портфоліо” показує, що курсант може застосувати свої знання уміння та навички, як 

в межах, так і поза межами навчальної програми, на практиці; 

3. підготовка “портфоліо” дає курсантам практику документування та представлення 

своїх досягнень; 

4. зміст “портфоліо” дає можливість професорсько-викладацькому складу сформувати 

уявлення результати самостійної роботи курсантів; 

5. фіксування власних здобутків майбутніх військових психологів у “портфоліо” сприяє 

формуванню позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності; 

6. вимагає наполегливої праці протягом тривалого періоду, спонукає курсантів на те, 

щоб вони переглянули і прокоментували свій прогрес.  
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к.соц.н., доц. Кожедуб Е.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА “ПОРТФОЛИО” В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЮЩИХ 

ВОЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ 

 

В статье рассматриваются особенности применения, такого метода самостоятельной 

работы курсантов высшего военного учебного заведения, как “портфолио”. Определено, что 

накопление материалов курсантами, которые свидетельствуют об их достижениях, 

способствует переносу акцентов в организации учебного процесса с деятельности военного 

педагога на учебно-познавательную деятельность курсанта. Обоснована необходимость 

применения метода “портфолио”, который позволяет обеспечить постепенный переход от 

информативных форм к активным формам обучения с использованием элементов проблемности, 

научного поиска и резервов самостоятельной работы курсантов. Охарактеризована структура 

“портфолио” будущих военных психологов, элементами которого являются дипломы, 

сертификаты, конспекты дополнительных источников информации, словарь психологических 

терминов, сборник методик психологической диагностики, результаты проведенных 

исследований. 

Ключевые слова: самостоятельная работа курсантов высшего военного учебного заведения, 

методы самостоятельной работы, метод “портфолио”. 

 

 

Ph.D. Kozhedub E.V. 

APPLICATION OF THE METHOD "PORTFOLIO" IN THE PROCESS OF PREPARING 

FUTURE MILITARY PSYCHOLOGISTS 

 

The author considers the specifics of the application of the method of independent work "portfolio", 

which is used to organize the process of training cadets of higher military educational institutions. The 

content of the "portfolio" is determined, the elements of which are diplomas, certificates, abstracts of 

additional sources of information, a dictionary of psychological terms, a collection of techniques for 

psychological diagnosis, and results of studies. The author substantiates the urgency of using the porpholio 

method in pedagogical practice of a military teacher. In the author's opinion, this method contributes to a 

shift in emphasis in the organization of the educational process from the activities of the military teacher to 

the educational and cognitive activities of the student. Also, this method allows to provide a gradual 

transition from informative forms to active forms of learning using elements of problematic, scientific 

search and reserves of independent work of cadets. 

Keywords: independent work of cadets of higher military educational institution, methods of 

independent work, method "portfolio". 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В 

ПОБУДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВВНЗ УКРАЇНИ 
 

У статті розглянуто практика використання системного підходу в побудові професійної 

підготовки майбутніх офіцерів у ВВНЗ, проведено аналіз основних принципів поведінки 

педагогічної системи, які визначаються самою системою як цілісна організована множина 

військової підготовки, сприяють вивченню процесів управління, що забезпечують стабільний 

характер поведінки і досягнення системою ефективних результатів військової освіти. 

При моделюванні системного підходу в побудові професійної підготовки у ВВНЗ 

використовуються основні педагогічні системи (види підготовки), що беруть участь у формуванні 

професійної освіти офіцера ЗСУ. Кожна з них має свою мету і завдання, конкретний зміст, засоби 

і методи. Оскільки професійна підготовка майбутніх офіцерів ЗСУ представляє інтеграційний 

процес формування тих самих чотирьох базових систем (теоретичної, психолого-педагогічної, 

психофізичної, практичної бойової підготовки), то специфічні цілі і завдання професійної у ВВНЗ 

підготовки, природно, повинні змінювати зміст, організаційні і процесуальні дидактичні 

принципи, методики формування професійних якостей, методи педагогічного вивчення оцінки 

професійної готовності офіцера ЗСУ до виконання функціональних обов’язків. 

Ключові слова: системний підхід, професійна підготовка, інтеграційний процес, педагогічні 

системи, практика моделювання. 

 

Постановка проблеми. Розробка теоретичних і методологічних засад інтегрованості 

військової освіти відповідно вимагає системності, тому що система надає можливості воєдино 

поєднати всі складові професійної підготовки сучасного офіцерського складу, які відповідно 

є і складовими в системі професійної підготовки у військовому вищому навчальному закладі. 

Програма реалізації такої дослідницької позиції щодо побудови системи професійної 

військової освіти розбудовувалася протягом десятиліть, тому  наведемо основні наукові 

розробки у цій галузі педагогічної науки.  

Аналіз досліджень та публікацій. Перш за все зазначимо, що власне визначенню 

поняття «система» присвячено значну кількість наукових праць. На думку І.В. Блауберга, 

В.Н. Садовського і Е.Г. Юдіна, враховуючи глибокі змістовні відмінності між різними типами 

систем, для сучасного етапу розвитку системних досліджень навряд чи можна вважати 

ефективним шлях експлікації змісту поняття «система», заснованого на спробах виділення 

загальних характеристик цього змісту в різних конкретних випадках. Перспективнішим, з 

їхнього погляду, є змістовний розгляд розмаїття значень цього поняття [1]. 

Блауберг І.В., Садовський В.Н. і Юдін Е.Г. пропонували на підставі визначення системи 

як цілісної безлічі елементів здійснити типологічний аналіз таких множин, створюючи низку 

понять «системи» [1]. Фактично йшлося про розгляд поняття «система» як діалогічного, 

конвенціонального, що цілком співвідноситься з нормами пост класичної науки і категорично 

протирічить класичним вимогам однозначності термінів. 

Телелим В.М. обґрунтував основні напрямки та шляхи діяльності органів управління 

військовою освітою, вищих навчальних закладів щодо підвищення якості підготовки 

військових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Ці дослідження лягли в основу 

нашого наукового пошуку, моделювання практики використання системного  підходу в 

побудові професійної підготовки у ВВНЗ [9]. 

Відсутність теоретичної жорсткості системології, на думку Б.Г. Юдіна, полегшувало 

широке розповсюдження системних ідей і уявлень, дозволяючи задовольняти найширший 

спектр різноспрямованих наукових інтересів [2]. Проте цей же факт – свідчення 

ненормативного характеру системного підходу та інших варіантів системної орієнтації – 

нерідко призводив і призводить до недостатньо глибокого і некваліфікованого 

теоретизування, нового обговорення і переформулювання вже наявних уявлень, що не 
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збагачує культуру і науку. 

Нещадим М.І. проаналізував генезис військової освіти в Україні та виявив її провідні 

характеристики, теоретично обґрунтував та практично впровадив її сучасну систему практику 

освітнього процесу ВВНЗ [3]. 

Іншими недоліками недостатньої теоретичної опрацьованості системного підходу і 

широких можливостей його застосування були: «системний ідеалізм» – розгляд системи як 

абстракції поза зв'язком з досвідом; «фетишизація системи» – спроба відірвати систему від 

явища, яке розглядається як система, приписати останній самостійне реальне існування [7]; 

«пансистемність» – переконаність, що всі явища є системами і тільки системами  [6]. Однією 

з причин таких недоліків Л. А. Петрушенко вважав «вихід за межі реальності в інфантильному 

захопленні можливостями, що відкриваються системним підходом, нерозуміння специфіки 

цієї теорії і відносної істинності її висновків» [4]. 

Виклад основного матеріалу. Для нашого дослідження – моделювання практики 

використання системного підходу в побудові професійної підготовки у ВВНЗ найбільш 

доцільним, на наш погляд, можна вважати визначення «системи» П.К. Анохіна: «Система – 

являє собою комплекс винахідливо залучених компонентів, де взаємодія і взаємовідношення 

набувають характеру взаємодії компонентів на отримання фокусуючого результату» [5;6]. 

Таке визначення системи в повній мірі задовольняє аналіз і синтез «штучних систем» у 

такій галузі людської діяльності, як військова педагогіка. 

За спостереженням П.К. Анохіна, використання системного підходу є для того, щоб 

підсумковий результат був дійсно продуктивним, і завданням науковця полягало у заповненні 

тієї прірви, яка розділяє у багатьох науках рівень цілісного і рівень особистого. «Природньо, 

– зазначає  вчений, –  заповнити цю прірву неможливо словами і визначеннями: необхідні дієві 

принципи праці у цьому напрямку» [2]. 

Послідовність використання системного підходу у військовій освіті передбачає наступну 

послідовність процедур: 

 фіксація деякої безлічі елементів щодо відокремленого від решти педагогічного 

процесу; 

 встановлення і класифікація зав’язків цієї множини – зовнішніх (тобто зав’язків 

множини з рештою світу) і внутрішніх (тобто зав’язків між елементами множини); 

 визначення – на основі аналізу сукупності зовнішніх зав’язків – принципів взаємодії 

системи із педагогічним середовищем; 

 виділення серед множини внутрішніх зав’язків спеціального їх типу – 

системоутворюючих, що забезпечують, зокрема, певну впорядкованість педагогічної системи; 

 з’ясування, у процесі вивчення впорядкованості, структури і організації педагогічної 

системи (структура виражає інваріантний аспект системи, а організація – кількісну 

характеристику і спрямованість впорядкованості); 

 аналіз основних принципів поведінки педагогічної системи, які визначаються самою 

системою як цілісна організована множина військової підготовки; 

 вивчення процесів управління, що забезпечують стабільний характер поведінки і 

досягнення системою ефективних результатів військової освіти. 

Таким чином, методологічні позиції в розумінні сутності системного підходу сходяться 

до того, що вони відштовхуються від синтезу онтологічного і гносеологічного розуміння 

системи, у зв'язку з чим методологія системного підходу в військовій освіті ґрунтується на 

вирішенні двох взаємозв'язаних завдань: по-перше, на вивченні системних об'єктів як форми 

існування і руху реального світу, як прояву його впорядкованості; по-друге, на конструюванні 

системи категорій, що відображає системні зв'язки досліджуваних об'єктів, що й впорядковує 

саме пізнання. При цьому найповніше і найпослідовніше методологічна програма в військовій 

освіті розкривається в другій позиції, що представляє системний підхід як методологію 

інтеграції різних зрізів знання про об'єкт в системну картину[8]. 
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Головний сенс системного підходу в військовій освіті полягає у тому, що будь-яка деталь 

дослідження і спостереження може бути укорінена в один із умовних механізмів внутрішньої 

архітектоніки. Будь-яка наукова тема, що претендує на істинність, не може бути 

сформульована поза конкретною системою. Окрім того, трактування отриманих наукових 

досліджень без сумніву набуває найбільшого ефекту, якщо враховані системні механізми. 

Елементами системи професійної підготовки у ВВНЗ є засоби підготовки, які входять до 

складу системи і виконують визначені функції. Щодо системи професійної підготовки кожний 

елемент є підсистемою, але щодо внутрішнього устрою елемент буде являти систему. Як 

елементи системи (другого порядку) будуть виступати піделементи. 

Елементами системи професійній підготовці у ВВНЗ є засоби (їх аспекти) підготовки: 

 теоретична підготовка; 

 психолого-педагогічна підготовка; 

 психофізична підготовка; 

 практична бойова підготовка. 

Відносно «себе» кожний названий елемент  є системою. 

Елементи входять до складу системи за єдиною ознакою: ступенем свободи, за яким вони 

можуть знадобиться для отримання результату системи. Включені до системи елементи 

упорядковуються за визначеними параметрами. Основним інструментом упорядкування 

взаємодії елементів системи є результати, які стабілізують організацію системи. 

Для досягнення запрограмованого результату системи – високого рівня професійної 

підготовки майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки у ВВНЗ необхідно провести 

упорядкування системи на підставі визначених закономірностей (принципів), які повинні так 

вплинути на різні засоби підготовки, щоб у кінцевому результаті сформувати визначений 

високоорганізований, гнучкий комплекс із множини можливих інтегративних утворень у 

відповідь на вплив середовища. 

Теоретико-методологічне обґрунтування сучасної вітчизняної системи військової освіти, 

сутності і змісту базових категорій і понять щодо підготовки військових фахівців у системі 

вищої військової освіти та визначення методологічних основ стратегічного планування їх 

підготовки розроблене М.І.Нещадимом  надає теоретично-практичні підстави для розробки 

моделювання практики використання системного підходу в побудові професійної підготовки 

у ВВНЗ України. На основі системного підходу до проектування у військовій освіті 

теоретично обґрунтованого і практично розробленої узагальненої моделі М.І. Нещадимом ми 

поклали її в аналіз основи моделювання практики побудови системності військової підготовки 

та підвищення якості управління освітою [3]. 

Включення елементів професійної підготовки до системи та їх упорядкування повинно 

забезпечити узгоджену і взаємопов`язану систему адаптації, для того аби організм 

розбудовував адаптаційні системи у відповідь на інформаційний вплив кожного засобу 

підготовки, не руйнуючи, а посилюючи і добудовуючи адаптаційний комплекс, який 

формується під інформаційним впливом інших засобів (елементів) системи. Таким чином, 

фіксація елементів (засобів) у системі професійної підготовки у ВВНЗ повинна проходити за 

визначеними інтерактивними зв`язками. Причому результат системи  може бути отриманий 

не шляхом простої суми результатів впливу різних засобів (елементів) підготовки, а тільки під 

час впливу засобів підготовки. Якщо сказати іншими словами, професійна надійність юриста  

не може бути сформована жодним із засобів підготовки, наприклад психофізичної, але тільки 

сумою всіх професійних підготовок майбутніх офіцерів у ВВНЗ [9]. Для залучення 

запрограмованого результату необхідно так розташувати елементи (засоби підготовки) 

системи, щоб їх взаємодія набула характеру «взаємодії» з метою отримання «фокусованого» 

результату. Однією з важливих ознак системи є  неможливість елемента існувати поза 

системою і руйнування системи при випаданні елемента. 

Професійна підготовка у ВВНЗ може бути системою лише тоді, коли кожний її елемент 

не може виконувати функції всієї системи і водночас не може виконувати власні  функції поза 

системною організацією. 
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Включення визначеного засобу (підсистеми) підготовки майбутнього офіцера ЗСУ до 

системи не означає, що перерветься зв`язок цього елемента з середовищем. Навпаки, системна 

організація професійної підготовки у ВВНЗ повинна передбачати не тільки субстратну та 

функціональну сторони, але й структуру, яка охоплює в обов’язковому порядку взаємозв`язки 

цих підсистем. Система функціонує тільки за умови єдності своїх елементів, підсистем. 

Елементи ж утворюють систему тільки у тому випадку, якщо усунення або вихід із ладу будь-

якого з них змінює програму діяльності всієї системи. 

Результати досліджень, що виконані з метою покращення підготовки майбутніх офіцерів 

ЗСУ, але без врахування всієї структури, не можуть бути в такому випадку включеними до 

системи, аби набути цілісно-інтегративного характеру. Як наслідок взаємодії з іншими 

засобами підготовки певний ефективний засіб може змінюватися або набувати нових якостей, 

що не враховуються у дослідженні, проведеному при системній організації. Це впливає на 

отриманий фокусований результат професійної підготовки у ВВНЗ.  

Система професійної підготовки у ВВНЗ, є складним об`єктом дослідження. Ця 

складність зумовлена такими чинниками:  

– різноманіттям формуючих засобів підготовки; 

– різними за характером інформаційними потоками; 

– різною «формуючою здатністю» окремих засобів підготовки; 

– складністю організації та структури різних систем (субсистем, елементів) підготовки; 

– необхідністю управляти різними педагогічними процесами; 

– особливою складністю взаємодії системи професійної підготовки в цілому та її 

субсистем (елементів) з організмом (у загальному розумінні). 

У цілях конкретизації сутності професійної підготовки у ВВНЗ важливою обставиною є 

питання взаємодії інших систем формування майбутніх офіцерів ЗСУ, що забезпечують їх 

професійне становлення. Така необхідність викликана існуючою у наш час невизначеністю у 

структурі систем, в їх взаємодії щодо отримання єдиного результату. Необхідно відмітити і ту 

обставину, що відповісти на подібні питання у межах аналітичного стилю мислення досить 

складно. Як ми вже зазначали, у професійному формуванні офіцера ЗСУ беруть участь чотири 

основні види підготовки: теоретична, психолого-педагогічна, психофізична підготовка та 

практичне бойове навчання. 

На рис. 1 зображено основні педагогічні системи (види підготовки), що беруть участь у 

формуванні офіцера ЗСУ. Кожна з них має свою мету і завдання, конкретний зміст, засоби і 

методи. Оскільки професійна підготовка майбутніх офіцерів ЗСУ представляє інтеграційний 

процес формування тих самих чотирьох базових систем (теоретичної, психолого-педагогічної, 

психофізичної, практичної бойової підготовки), то специфічні цілі і завдання професійної у 

ВВНЗ підготовки, природно, повинні змінювати зміст, організаційні і процесуальні 

дидактичні принципи, методики формування професійних якостей, методи педагогічного 

вивчення оцінки професійної готовності офіцера ЗСУ. 

 

 

Рис. 1. Основні види підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ 

 

Отже, кожна базова система у процесі професійної підготовки офіцера ЗСУ повинна 

вирішувати специфічні завдання такої підготовки, які ми називаємо аспектними. Так, 
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наприклад, психофізична підготовка, як зазначає Р.М. Макаров, при вирішенні свого базового 

завдання (розвиток основних фізичних якостей, гартування організму тощо) відповідно до 

мети професійної підготовки може вирішувати аспектні завдання (формування емоційної 

стійкості, витривалість при  перевантаженнях, загартованість організму та ін.) шляхом 

спеціальної цілеспрямованої організації і функціонування інформаційного процесу [10]. 

Водночас, інтеграція різних аспектних інформаційних процесів у вигляді систем 

психологічної, спеціальної, психофізіологічної і психічної підготовок відбувається у середині 

кожної системи (теоретичної, психолого-педагогічної, психофізичної, практичної) підготовок. 

Саме там уможливлюється цілісний інформаційний процес психологічної, спеціальної, 

психофізіологічної, психічної підготовок, але ці підготовки відбуваються різною мірою в 

кожній базовій системі залежно від специфіки і призначення  базової підготовки  

Інтеграція однойменних аспектів базових систем утворюють систему професійної 

підготовки офіцера ЗСУ. При цьому фокусування зусиль педагогічної системи в досягненні 

єдиного запрограмованого результату – професійної  підготовки у ВВНЗ – повинно 

здійснюватися цілеспрямованою організацією, спеціальними дидактичними принципами, що 

дозволяють отримати високу ефективність при різнохарактерній дії індивідуальних 

інформаційних процесів. 

Так само повинне бути організоване специфічне функціонування теоретичної, 

психолого-педагогічної і практичної підготовок як базових систем відповідно до цілей і 

завдань професійної підготовки майбутнього офіцера ЗСУ. 

Висновки. Розкриті в тексті статті базові системи професійної підготовки у ВВНЗ мають 

умовний рівень залученості у навчальному процесі. Проте основою схематичного зображення 

є невід'ємність всіх систем в підготовці майбутнього офіцера ЗСУ, а взаємозамінюваність або 

взагалі відсутність будь-якої одної системи підготовки веде до непоправних наслідків, 

результатом яких є не повною мірою сформована готовність офіцера ЗСУ до професійної 

діяльності. Теоретично готовність до професійної діяльності може бути сформована, тобто 

знання, навички і уміння набуті в повному обсязі, але важливим моментом залишається те, чи 

сформована психологічна готовність до професійних дій під час екстремальної ситуації. Отже, 

підготовка офіцера ЗСУ у ВВНЗ є системною. Такий висновок уможливлюється з огляду на 

викладений вище матеріал. 

Результатом функціонування нашої системи – процесу професійної підготовки 

майбутніх офіцерів у ВВНЗ – є високий рівень готовності курсантів до практичної діяльності, 

якого можна досягти тільки за рахунок упорядкування системи на підставі певних принципів 

до яких нами віднесено: принцип об’єктивності, комплектності, конкретно-історичного 

(генетичного) підходу, системності, протиріччя педагогічного досвіду. Це надає можливість 

цілеспрямовано організувати специфічне функціонування всіх підсистем професійної 

підготовки майбутніх юристів та їх ефективну взаємодію відповідно до аспектних та загальних 

мети та завдань.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В 

ПОСТОРОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВВУЗ УКРАИНЫ 

 

В статье рассмотрены практика использования системного подхода в построении 

профессиональной подготовки будущих офицеров в ВВУЗ, проведен анализ основных принципов 

поведения педагогической системы, определяются самой системой как целостная 

организованная множество военной подготовки, способствуют изучению процессов управления, 

обеспечивающих стабильный характер поведения и достижения системой эффективных 

результатов военного образования. 

При моделировании системного подхода в построении профессиональной подготовки в 

ВВУЗе используются основные педагогические системы (виды подготовки), которые участвуют 

в формировании профессионального образования офицера ВСУ. Каждая из них имеет свои цели и 

задачи, конкретное содержание, средства и методы. Поскольку профессиональная подготовка 

будущих офицеров ВСУ представляет интеграционный процесс формирования четырех базовых 

систем (теоретической, психолого-педагогической, психофизической, боевой подготовки), то 
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специфические цели и задачи профессиональной подготовки, естественно, должны менять 

содержание, организационные и процессуальные дидактические принципы, методику 

формирования профессиональных качеств, методы педагогического изучения оценки 

профессиональной готовности офицера ВСУ к выполнению функціональних обязанностей. 

Ключевые слова: системный подход, профессиональная подготовка, интеграционный 

процесс, педагогическая система, практика моделирования. 
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MODELING THE PRACTICE OF APPLYING THE SYSTEM APPROACH IN THE 

PREPARATION OF VOCATIONAL TRAINING IN THE UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTION 

 

The article discusses the practice of using the system approach in building the professional training 

of future officers in the Higher Educational Establishment, analyzes the basic principles of the behavior of 

the pedagogical system, which are defined by the system itself as an integral organized set of military 

training, and which facilitate the study of management processes that ensure a stable character of behavior 

and achievement of effective results of military education . 

When modeling the system approach in the construction of vocational training in the Higher 

Educational Establishment, the basic pedagogical systems (types of training) that participate in the 

formation of the professional education of the AFU officer are used. Each of them has its own goals and 

objectives, specific content, tools and methods. Since the professional training of future officers of the AFU 

represents the integration process of the formation of four basic systems (theoretical, psychopedagogical, 

psychophysical, combat training), the specific goals and tasks of vocational training must naturally change 

the content, organizational and procedural didactic principles, the methodology for the formation of 

professional qualities, methods of pedagogical study of assessing the professional readiness of an AFU 

officer to perform functional duties. 

Keywords: system approach, vocational training, integration process, pedagogical system, modeling 

practice. 
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УДК 355.233                                                                    к.філос.н. Соколіна О.В. (ВІКНУ) 

 

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 
 

У статті розглянуто сутність мовленнєвої компетентності, обґрунтовано її необхідність 

для професійного та особистісного становлення майбутнього офіцера. Мовленнєва 

компетентність  відображає рівень володіння мовою та адекватність реалізації її у мовленнєвій 

діяльності у відповідності до мети комунікації. Вона є ознакою сформованості системи професійних 

знань, комунікативних вмінь та навичок, загальної освітньої культури, становить невід’ємну частину  

культури мовлення, що є необхідною умовою для якісної професійної діяльності військовослужбовця. 

Навчання та професійне формування майбутніх офіцерів відбувається у специфічних соціальних 

умовах. Разом з тим, у них розвивається спеціалізована мовленнєва форма спілкування, 

формалізована та специфічно обмежена. Мовлення військовослужбовця по формі й по змісту несе 

на собі відбиток військової служби та є репрезентантом особистості.  

Ключові слова: компетентність, комунікативна компетентність, мовна компетентність, 

мовленнєва компетентність, майбутні офіцери. 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку Збройних Сил України важливою є 

проблема професійної підготовки майбутнього офіцера, що передбачає формування його як 

активного суб’єкта діяльності та зрілу особистість з розвинутими професійними якостями. 

Створення та впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес вищих 

військових навчальних закладів сприятиме ефективному розв’язанню завдань професійної 

підготовки майбутніх офіцерів, зокрема формуванню мовленнєвої компетентності.  

Аналіз досліджень і публікацій. Деякі вчені розуміють тлумачення термінів 

«компетенція» і «компетентність» як синонімічні лексичні структури (О. Кузьменко, 

Л. Петровська та ін.), інші ж схильні до розмежування цих понять (І. Барахович [1], 

Г. Вороніна, О. Дрогайцев, Н. Кузьміна, Т. Симоненко), визначаючи компетенцію похідною, 

вужчою від компетентності. Ми ж будемо вважати, що ці два терміни скоріше уточнюють й 

доповнюють одне одного.  

Дослідженню підготовки військових фахівців присвячено низку наукових праць таких 

вітчизняних науковців, як: М. Варій [2], М. Нещадим [3], В. Телелим [4], Ю. Приходько тощо. 

Проблема формування мовної особистості перебувала і досі перебуває у полі зору 

багатьох науковців, зокрема, Л. Виготського [5], О. Леонтьєва, Л. Мацько [6], О. Потебні [7], 

Ф. Бацевича [8],  М. Пентилюк, Л. Скуратівського, М. Гавриловської [9] та ін.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності феномену «мовленнєва компетентність 

майбутнього офіцера». 

Виклад основного матеріалу. Випускник вищого військового навчального закладу – це 

людина, яка повинна з високою ефективністю вирішувати професійні завдання часто у 

надважких, екстремальних умовах, пов’язаних з ризиком для життя, обмеженим часом на 

прийняття рішення, високим рівнем відповідальності як за свої дії, так і за дії своїх підлеглих. 

А це залежить не лише від отриманих знань, вмінь та навичок, а й від деяких додаткових 

якостей, для означення яких і використовується поняття «компетентність». Разом з тим, крім 

професійних знань, отриманих у процесі навчання, майбутній офіцер має приділяти значну 

увагу власній мовленнєвій культурі, яка є обов’язковою складовою його професійної 

компетентності. 

У Законі України «Про вищу освіту» компетентність визначається як «динамічна 

комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних 

і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти» [10].  
У «Новому словнику методичних термінів та понять» зазначається, що мовленнєва та 

мовна компетенції є проміжним етапом на шляху до комунікативної компетенції, яка 

розуміється як «здатність вирішувати засобами іноземної мови актуальні для тих, що 
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навчаються завдань спілкування у побуті, навчанні, виробничому та культурному житті; 

вміння того, що навчається користуватися фактами мови та мовлення для реалізації мети 

спілкування. Учень володіє комунікативною компетенцією, якщо він в умовах прямого чи 

опосередкованого контакту успішно вирішує завдання взаєморозуміння та взаємодії з носіями 

іноземної мови у відповідності до норм та традиції культури цієї мови» [11, с. 98]. 

Мовна компетенція, в свою чергу розуміється як «володіння системою даних про мову, 

що вивчається за його рівнями: фонемний, морфемний, лексичний, синтаксичний. Учень 

володіє мовною компетенцією, якщо він має уявлення про систему мови, що вивчає та може 

користуватися цією системою на практиці» [11, с. 362].   

Мовленнєва компетенція означає «володіння способами формування та формулювання 

думок за допомогою мови та вміння користуватися такими способами у процесі сприйняття та 

породження мовлення» [11, с. 251].   

Разом з тим, варто наголосити, що деякі вчені у своїх наукових доробках не розділяють 

поняття комунікативної, мовної та мовленнєвої компетентності, об’єднуючи усі три у одну 

комунікативну, інші ж учені розрізняють комунікативну та мовну, об’єднуючи в останній 

ознаки мовленнєвої, вважаючи їх синонімами. Ми ж вважаємо, що хоча комунікативна, мовна 

та мовленнєва компетентності взаємозалежні, проте їх варто розділяти й у даній статті 

зосередимо увагу саме на мовленнєвій компетентності. 

Мовленнєва компетентність є показником сформованості системи професійних знань, 

комунікативних умінь і навичок, необхідних для якісної професійної діяльності майбутнього 

офіцера. Сформувати мовленнєву компетентність покликана сучасна система освіти. 

Поняття мовленнєвої діяльності було введене у науковий обіг Л. Виготським, який 

вважав, що мовлення має розглядатись у якості акту людської діяльності як засіб спілкування, 

висловлювання та розуміння. У мовленнєвій діяльності Л. Виготський вбачав можливість 

соціального становлення людини у всіх її пізнавальних межах [5]. 

Оскільки  мова та мовлення обслуговують усі види діяльності військовослужбовця, слід 

розрізняти мовну і мовленнєву компетенції.  

Мовна компетенція полягає у засвоєнні мовних норм, що історично склалися у фонетиці, 

лексиці, граматиці, семантиці, стилістиці та вірне їх застосування у будь-якій людській 

діяльності в процесі використання мови. Мовна компетенція охоплює цілу низку спеціальних 

здібностей, знань, умінь, навичок, стратегій і тактик мовної поведінки, установок для 

успішного здійснення мовленнєвої діяльності в конкретних умовах спілкування. Цей вид 

компетенції властивий високоосвіченій, культурній людині, сформованій особистості. 

Мовленнєва компетенція є вмінням адекватно і доречно користуватися мовою на 

практиці в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, потреби, наміри, вимоги тощо), 

користуючись при цьому як мовними, так і позамовними (міміка, жести, рухи) та 

інтонаційними засобами виразності  мовлення. 

Розвиток мовленнєвої компетентності у майбутніх офіцерів є цілеспрямованим 

процесом як формування, так і трансформації мовленнєвої діяльності, у ході якої 

відшліфовування мовленнєвих дій призводить до формування мовленнєвих вмінь та навичок, 

що, у свою чергу, підвищує якість навчання курсантів. 

Услід за Т. Іванчиковою виділимо наступні основні фактори формування мовленнєвої 

компетенції: наявність соціально значимої мовленнєвої діяльності, що формулює досвід; 

- підтримка адекватного рівня особистісної мотивації; 

- здатність аналізувати власну мовленнєву діяльність; 

- рефлексивна регуляція мовлення, що неможлива без наявності певної пізнавальної 

основи [12]. 

Мовлення є індикатором усього, що складає внутрішню сутність людини, показником її 

ставлення до світу, життя, до інших людей та до себе. І лише від кожного з нас, яким би видом 

діяльності ми не займалися, залежить самоорганізація себе як особистості, самодисципліна і 

внутрішнє усвідомлення відповідальності за наші вербальні вчинки перед усім суспільством у 

його сучасній та майбутній реалізації. 
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Мовленнєва компетенція є мовною системою у дії, використанням обмеженої кількості 

мовних засобів, закономірностей їхнього функціонування для побудови висловлювань від 

найпростішого до складних нюансів інтелектуальної інформації. 

Капська А., виходячи з того, що мовленнєві уміння особистості формуються не лише у 

предметній діяльності, а й у самому процесі життєдіяльності, самореалізації, виділяє два блоки 

мовленнєвих умінь, які по суті відображають їх спрямованість на певний вид професійної 

діяльності. А відтак кожен з блоків має свій обсяг і зміст мовленнєвих умінь. Саме вони 

забезпечують оптимальний варіант прояву комунікативності [13]. Перший блок мовленнєвих 

умінь визначає головним чином ті, які гарантують якісний характер мовлення, зокрема: 

володіння технікою мовлення, володіння логікою мовлення, володіння інтонаційною 

варіативністю, прогнозування комунікативної поведінки, здійснення взаємодії, здійснення 

емоційно-експериментального впливу, володіння мовленнєвим етикетом; другий блок 

визначає мовленнєві уміння, які підсилюють ефективність комунікативного процесу взагалі та 

соціально-виховного впливу зокрема: формування цілі мовлення (всього комунікативного 

процесу), ініціювання процесу мовлення, вибір і реалізація видів мовлення, адаптація 

комунікативних умінь до соціально- виховних умов і конкретного клієнта, використання 

результатів аналізу мовлення і комунікативного процесу, здійснення управління мовленнєвим 

процесом і його корекція [13]. 

Особливість мовленнєвої компетенції полягає у тому, що вона є результатом освітнього 

процесу і, разом з тим, важливим засобом освіти. 

Комунікація у Збройних силах має свої особливості, серед яких можна виокремити 

жорстку регламентованість відношень між військовослужбовцями, сувору дисципліну, 

використання засобів військової фахової мови тощо. Майбутній офіцер має вирізнятися 

високою професійною підготовкою, але проявити усі набуті знання, вміння, навички без 

володіння належною якістю мовлення не зможе. Більше того, без багатого запасу слів та 

багажу прочитаного курсанту буває надзвичайно важко висловитися, вести діалог, вступати у 

дискусію, відповідати на запитання викладача, схоплювати основну думку запропонованого 

завдання. У цьому випадку завдання мовленнєвої компетентності полягає у тому, щоб 

збагатити словник фахівця, сформувати у нього вміння точно й правильно висловлювати свої 

думки, вміти переконати співрозмовника тощо. Ще О. Потебня писав про те, що духовний 

розвиток людини нероздільно пов'язаний із розвитком її мовленнєвих здібностей. 

Взаємозв’язок мовлення і розуміння поглиблює протилежність об’єктивності і суб’єктивності: 

об’єктивність зростає, коли мовець чує із чужих вуст своє власне слово, а суб’єктивність при 

цьому не лише не втрачається, а навпаки, виділяється, оскільки думка в слові перестає бути 

виключно приналежністю однієї особи. Власна думка стає надбанням інших [7].  

Отже, мовленнєва компетентність майбутнього офіцера передбачає наявність наступних 

ознак:  наявність глибоких професійних знань; 

- володіння понятійно-категоріальним апаратом та певною специфічною термінологією 

з окремо взятої дисципліни;  

- досконале володіння мовою, обраною для спілкування;  

- вміле застосування різних мовних стилів, жанрів, відповідно до місця, часу, обставин, 

статусних характеристик партнера по спілкуванню;  

- здатність виділити з розмови ключову думку, позицію;  

-спроможність сприймати, аналізувати та використовувати інформацію 

цілеспрямованого та профільного спрямування;  

- опанування інтерактивними та цифровими технологіями, характерними ознаками яких 

є активне діалогове спілкування між кількома комунікаторами, миттєва реакція на 

інформацію;  

- володіння основами риторичних знань та вмінь;  

- уміння дуже швидко оцінювати комунікативну ситуацію, і на високому професійному 

рівні спланувати подальшу стратегію і подальші дії. 
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Проте, зрозуміло, що вищі військові навчальні заклади у підготовці майбутніх офіцерів 

вирішальне значення надають дисциплінам: загальновійськовим, військово-спеціальним, 

тактичним, тактико-спеціальним тощо. Мовленнєва складова професійної підготовки майже 

не враховується у процесі підготовки майбутніх офіцерів. Саме тому вважаємо за необхідне 

окреслити лінгводидактичну базу в роботі над активізацією процесу становлення мовленнєвої 

складової професійної компетентності майбутніх офіцерів, яка дозволить отримати необхідні 

дані про рівень загальної мовленнєвої культури у курсантів, а також сприятиме динаміці у 

формуванні професійної компетентності курсанта як майбутнього офіцера. 

Висновки. Мовленнєва компетентність є однією з провідних ознак професійної 

компетентності, а її формування є одним з головних завдань професійної підготовки  

майбутнього офіцера та стає запорукою його подальшого особистісного та професійного 

розвитку. 
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к.филос.н. Соколина О.В. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ  
 

В статье рассмотрена сущность речевой компетентности, обоснована ее необходимость 

для профессионального и личностного становления будущего офицера. Речевая компетентность 

отражает уровень владения языком и адекватность реализации его в речевой деятельности в 

соответствии с целью коммуникации. Она является признаком сформированности системы 

профессиональных знаний, коммуникативных умений и навыков, общей образовательной 

культуры, составляет неотъемлемую часть культуры речи, что является необходимым 

условием для качественной профессиональной деятельности офицера. Обучение и формирование 

будущих офицеров происходит в специфических социальных условиях. Также у них развивается 

специализированная речевая форма общения, формализованная и специфически ограниченная. 

Речь военнослужащего по форме и по содержанию несет в себе окрас военной службы и является 

репрезентантом личности. 

Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетентность, языковая 

компетентность, речевая компетентность, будущие офицеры. 

 

Ph.D. Sokolina О.V. 

LINGUISTIC COMPETENCE AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF 

FUTURE OFFICERS 

 

The article deals with the essence of linguistic competence. Its necessity for professional and personal 

formation of the future officer has been substantiated. Linguistic competence is a sign of formation of the 

professional knowledge system, communication skills, value orientations, general humanitarian culture, integral 

indicators of culture of speech, necessary for a high-quality professional activity of a serviceman. Linguistic 

competence reflects the level of language proficiency and the adequacy of its implementation in speech 

activity in accordance with the purpose of communication. The training and formation of future officers 

takes place under the specific social conditions. At the same time, they develop a specialized speech 

communication form, formalized and specifically limited. The speech of a serviceman in form and in 

content carries the imprint of military service and is a representative of the individual. 

Keywords: competence, language competence, linguistic competence, future officers. 
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF SOCIETY INFORMATIZATION 

 

The article defines the essence of informatization of society due to the spread of the Internet network 

all over the world, the difference between the information capabilities of the Internet and ordinary mass 

media is clarified, the genesis of the theory of social networks, their essence, possibilities is analyzed, the 

state of development of social networks on the territory of Ukraine, their role and place in the 

informatization of society are shown, the forms of communication in the Internet-network are described: a 

blog, a tlog, peculiarities of self-expression in the blogosphere; opportunities and procedurs for the 

exchange of ideas through the forum; organization mechanism and Internet conference script. 

Keywords: social-networks, informatization of the society of the form of communication on the 

Internet. 

 

Relevance of the article. Homo sapiens was formed during evolutionary processes under the 

influence of information. Carriers of information were and still are different facilities from rock 

paintings to modern cybernetic devices. Communication relations in which there are no clearly 

defined boundaries between creators and consumers of information are in modern society Due to the 

existence of free media space, participants in the dissemination and consumption of information are 

international organizations, state and public organizational structures and separate individuals. The 

rapid development of social communication constantly requires understanding of the philosophy of 

communication, directions and ways of development of information society. 

Rapid development and distribution of Internet-wide networks worldwide, its influence on the 

worldview of human is reflected in several hundreds of social and humanitarian research, published 

daily. However, it will be fair to recognize that the scientific understanding of the processes of 

informatization of society under the influence of the world cybersecurity lags from the possibilities 

of the development of the Internet itself. The founder of Facebook M. Zuckerberg in 2015 expressed 

the opinion that after five years, by the end of 2020, every inhabitant of our planet will have access 

to the Internet [1]. 

Nowadays, the problem of creating models, which describe the processes of social interactions 

that occur in the Internet, the author, does not know the fundamental scientific work of the further 

deployment of the Global Web and it’s impact on further informatization of society. These and many 

other issues require a well-grounded study and determine the relevance of this article. 

Of course, the size of the article does not allow to make a comprehensive scientific analysis of 

the components and mechanism of informatization of society. But each look at this problem allows 

us to come closer to philosophical comprehension and the general characteristics of this process. 

Analysis of researches and publications on the issue of informatization of society. Covering 

the issues of the essence and content of the processes of informatization of its impact on the self-

development of society is at the forefront of the attention of native and foreign scholars, state and 

public figures. This can be confirmed by a large number of substantive work and articles published 

in newspapers and on various Internet sites. 

The idea of the relationship between cybernetics and society was initiated after the end of the 

Second World War in 1945. Norbert Wiener prepared and published the books "Cybernetics" (1948), 

"The WonderKing" (1951), "I'm Mathematician" (1956) and "Cybernetics and Society" (1958), N. 

Wiener showed that livу effectively means livу, having faithful information. Messages and 

management are equally related to the essence of human existence, as to the human life in society. In 

other words, information directly determines the process of socialization in society. 
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In Ukraine, the outstanding scientist V. Glushkov, one of the first Ukrainian scientists, initiated 

theoretical studies of the problems of cybernetics, including the impact of informatization on society, 

and the implementation of theoretical developments in life. 

Ukrainian scientists: G. Bonch-Bruyevich, V. Gorovy, T. Granchak, Yu. L. Kompantseva, A. 

Matviichuk, T. Nosenko, V. Popyk, G Pocheptsov, L. Chuprina, and others were devoted to research 

of socialization processes of the community through communication in social networks of the 

Internet.  

Some contribution to the study of information society were made in dissertations. O. 

Prysyazhnyuk  in his work analyzes the social and technological peculiarities of the World Computer 

Network and its role in the system of modern life of society. S. Konoplytskyi made efforts to 

phenomenological analysis of social aspects of communication on the Internet. D. Kolomiets made a 

philosophical analysis of the socialization of the individual in the media and educational space of the 

information society. In the work by the author O. Malis was proved that the Internet is a powerful 

informational and propaganda tool for political activity, which in fact combines the functions of 

television and print editions. 

Leading western scholars who analyze the problems of informatization of society are D. Bell, 

M. Castells, A. Toffler, A. Turin, J. Galbraith, R. Ingelgart. A number of American scientists : Joseph 

B. Walter, D. Westerman, B. Van der Hade, C. Tong, L. Langwell, J. Kim, J. Antony study the 

formation of social networks, the main provisions and principles of their use and predict their future. 

Russian writers R. Abdeyev, S. Afanasyev, V. Bianchi, S. Duka, V. Inozemtsev, S. Dyatlov, N. 

Moiseev and others actively work in the aspect of determining the role of Internet-network in public 

life. 

Even a brief review of the authors and theoretical and scientific sources that highlight the 

development of the global Internet network and its impact on the informatization of society indicates 

the importance of studying this process. But the philosophical aspect of informatization and 

communication of society remains beyond the attention of scientists. The need for its consideration 

is the purpose of this work. 

The purpose is to find out the philosophical aspect of the process of informatization of modern 

society. To achieve the goal the author solves the following partial tasks: the essence and content of 

informatization of society are defined, the components of the process of influence of the cybernetic 

network on the formation of modern society are outlined. 

Presentation of the main material. Humanity has entered a post-industrial society, in which, 

unlike industrial, the main value is information. Despite the lack of a unified understanding, the 

following definition of the Information Society (the English Information Society) has been acquired 

in the scientific environment: the theoretical concept of postindustrial society, the historical phase of 

a possible evolutionary development of civilization, in which information and knowledge are 

produced in a single information space. Its resource and The motive force is people, their intellectual, 

creative and spiritual possibilities. The following definition of the information society is proposed. It 

is a society in which most workers are engaged in the production, storage, processing and sale of 

information, especially its higher form - knowledge. In the information society, the greatest value, 

the main products of production are not things and energy, but information. 

The leading features of modern society are its informatization - the penetration of cyber 

information into all spheres of human activity; the possibility of joining each developed person to a 

global information space capable of providing a new quality of life; Creation of qualitatively new 

forms of communication and effective information interaction of people due to increasing access to 

national and world information resources, overcoming the information and digital inequality, 

progressive satisfaction of human needs in information products and services. 

Logically, technical channels of mass communication are constantly being improved and 

provide the spread of a growing array of information. The Internet is not an exception. In it, thanks 

to technical capabilities, former types and forms of communication are converted (combined). Today 

the Internet, in its capabilities, replaces radio, telephone, mail, television, print media, bookshops, 

libraries, etc. 
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From the point of view of social philosophy, people in the Internet have the opportunity to be 

in the virtual space. Modern Internet provides incredible speed and cheap distribution of information 

(by some estimates, 700 times faster and 335 times cheaper than by mail). The thought of T. de 

Chardin that the Internet is a unique means of uniting everyone and everyone into a "one closed 

system" is fair. 

In modern conditions it is difficult to imagine the self-development of the human community 

without the communication of social objects, which is based on the contacts of individuals between 

themselves or in their mutual interests. Such interconnection is possible due to the created social 

networks in the world web of the Internet. The key concept of this association of individual subjects 

is the constant interaction, mutual influence. The modern theory of social networks dates back to the 

middle of the 20th century, thanks to the works of R. Solomonoff and A. Rapoport. In 1959-1968. 

Hungarian mathematicians Paul Erdos and Alfred René wrote eight articles describing the principles 

of the formation of social networks [2]. 

The term "social network" was first used in 1954 by sociologist James Barnes in his work 

"Human Relations," where several sociograms were also presented - visual charts in which each 

person looked like a point, and the lines between them pointed to their relationship [3 ] 

There are many definitions of the social network. At present, it is obvious that they can be 

considered as technological complexes of organization and management of electronic information 

exchange between subjects of social relations, intended to provide horizontal communication of 

subscribers interested in it, united by common interests, information needs and skills of 

communication [4, c .216] 

Social Internet Networks is a virtual association of people sharing certain information that is a 

characteristic of the Internet. The reasons of the existence of social networks are obvious: today, 

people spend a great deal of time at the computer and are used to share information with each other, 

primarily in electronic form, because it, at least, saves time and expands the communicative 

capabilities of a person. The popularity of Internet networks is evidenced by the following data: there 

are more than 200 large social networks in the world, 15 of them have more than 100 million active 

users, more than 60 of which are Russian-speaking) [5]. 

This number of users indicates the creation of a network society on the Internet, which can be 

called cybersociety. It is based on horizontal social connections and the main role in which not 

hierarchical models play, but social networks. Significant role modern Internet communications do 

in shaping such society. 

The history of the launch of social networking is due to sp classmates.com, which appeared in 

1995. Then in 1997, SixDegrees.com was created. Since 2001, people began to create websites that 

used the technology called Circle of Friends. This form of social Networks, which is widely used in 

virtual communities, became widespread in 2002 with the advent of the Friendster website. 

In 2004, the largest social network in the world, Facebook, was created. Google also offers an 

orkut social networking site that was launched in 2004. In July 2005, News Corportaion has launched 

MySpace. These communities also offer opportunities such as automatic address book updates, the 

viewing of each other's personal information, the creation of new relationships with the help of 

"dating services" and other forms of social networking in the network. 

Social networks can also be organized around business relationships. In 2010, a social network 

for state officials "Gosbook" was launched in Ukraine. In its framework, they can set up expert and 

working groups to discuss issues of public administration. The new network is semi-open - many 

materials and messages are posted in open access, and some of the issues are available for discussion 

by all interested persons. Admission of users goes for the club scheme: the new participant should be 

invited by either one of the network administrators, or by one of the already registered users. One of 

the main tasks of the network is wide involvement of civil servants and specialists. 

It can be assumed that Ukraine has also been actively involved in the process of informatization 

of society. According to the study of Universal Mc Cann, from 55 countries in the world Ukraine is 

on the fifth place in the activity of using social networks. Among the active Internet users (those who 
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go online every day, or at least several times a week) in Ukraine 81% of users have a profile in social 

networks (61% of the world's average) [6, 134]. 

The Gemius company has shown that in June 2017 the Internet was used by 22 million people 

in Ukraine, the most popular device for accessing the Internet - personal computer (stationary or 

laptop), 19 million people are using it, using Internet-enabled smartphones are10 millions, with 

tablets - 2.6 million. Ukrainian users are divided by age: from 14 to 24 years old - 21%, from 25 to 

34 years - 30%, from 35 to 44 years - 21%, from 45 to 54 years - 14%, more than 55 years - 14%. 

By audience coverage, the places were distributed in this way: 1. google.com (91%); 2. 

youtube.com (72%); 3. facebook.com (56%); 4. privatbank.ua (36%); 5. vk.com (36%); 6. 

rozetka.com.ua (35%); 7. ukr.net (30%); 8. wikipedia.org (29%); 9. olx.ua (29%); 10. bestatch.com 

(25%) [7]. 

Ukrainians most often use social networks to communicate and maintain contacts. Among 

scientists there is the idea of the constant growth of social media. This can be explained by the 

increase in the number of owners of smartphones and mobile Internet users. 

The given data testify about the growing popularity of the social Internet network not only 

among young people, but also among middle-aged and even older people. At the same time, the 

information of ordinary mass media goes back to the background. S. Konoplitsky explains this by the 

fact that the structure and nature of Internet information is significantly different from the nature and 

structure of the usual media-information [8]. Firstly, all types of communication (mass, specialized, 

interpersonal, intranspersonal) are represented on the Internet, while in the media two last ones are 

practically absent. Secondly, the Internet is dominated by specialized information while a significant 

increase in individual (interactive) interaction. Thirdly, in the cyberspace, the diversity of the content 

of the available information increases significantly. Fourthly, if traditional media act as centers that 

collect information, sort it and distribute it, the Internet is characterized by a potentially endless 

number of independent centers of accumulation and dissemination of information that determines 

their global, democratic, and, at the same time, uncontrolled nature. 

Information services of the Internet (e-mail, skype, chats, forums, blogs, webinars, 

videoconferences and, of course, social networks) provide to user the implementation of 

interconnections and interaction with large human masses, for the exchange of information products. 

It is difficult to find a sphere of relations between people in which information communication is not 

possible. Internet networks allow to provide marketing services, to conduct information business, 

online communication is transferred to that virtual-communicative space, where, on the one hand, it 

is possible to express opinions freely, on the other hand - to exert a massive influence on users, to 

form social relations carried out in a circle various communities, associations, government portals 

and ordinary users. 

Of paramount importance for the development of personality is, of course, informational 

communication in full autonomous thematic or individual blogs. A blog is a periodically updated 

magazine with full or limited commentary by other users. The feature of such a diary is the reverse 

chronology, the last entry will be the first among readers available. The blog area is called the whole 

set of blogs on the Internet. 

A tlog is a blog where you can not leave comments, get information about readers, instead you 

can make anonymous entries and make notes unavailable for anyone other. 

Blogs combining reading, writing and publishing own thoughts in the Internet, became for the 

person of the beginning of the XXI century an important means of self-expression and a tool for the 

development of personal literacy skills, the school of formulating own thoughts, sharing knowledge, 

and hence an effective tool for self-development [9]. 

In the blog, the audience becomes the main producer of information: authors, readers and 

commentators are in one person. In blogs, users have the opportunity to get comprehensive, 

independent, objective information directly from eyewitnesses and make a free, multidimensional 

integrated picture of the event, regardless of its geographic location. 

But it should be noted that self-expression through blogs is not equivalent to a simple user and 

a well-known person. It is difficult for a simple user to attract attention to his personality and 
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notations. That’s why, a very large percentage of users in a short time loses interest to one or another 

topic in the network. Beside with the public blogs, there is a class of blogs that unite people with 

certain (narrow) interests and are intended for publication and discussion of the author's works (prose, 

poems, photographs, drawings). 

Another way of communicating in the Internet is through forums, the organization of the 

exchange of information and communication between a large number of interlocutors. In the 

organization of Internet forums, there are no strict restrictions on the contingent of participants - they 

can become any users, there is also no time frame for discussion of the topic - the process continues 

until the topic is interesting for the interlocutors. 

Forums may have scientific or socio-political themes and pursue relevant goals. Such forums 

are characterized by some officiality and officially-business, scientific or scientific-journalistic style 

of speech. 

There may also be forums for various household spheres of life, social events or works in the 

field of art (including music, painting, poetry, and prose, etc.). The purpose of forums can be 

considered the receiving of participants various knowledge, communication experience, some truth 

in disputes regarding a particular phenomenon or individual preferences. 

All forums have unwritten rules: discussion of any topic begins with the monologue of the 

author in the form of an article (review / review, of any opinion interesting to a wide range of users), 

which contains the essence of the problem and argues the author's arguments in favor of one or 

another point of view. Next, all interested persons are connected to the discussion of the subject with 

the author. Thus, the way of interaction can be called a dialogue, or a polylogue. 

Chatter is a kind of forum that differs from others by the absence of any specific scientific or 

social subject matter. They are created directly to stimulate live group communication mostly young 

people. Such communication takes place in the form of a polylogue of strangers, who pursue the goal 

- the beginning of acquaintance. 

A conference is a slightly different way of informational communication in the Internet, its 

script resembles a bulletin board, and a newspaper at the same time. No list of conference participants 

exists. Anyone whose computer is connected to another computer receiving conference messages can 

receive and send messages. At the beginning of the conference, messages are sent to the groups by 

subject, and in order to receive group messages, you have to subscribe to this group, to include the 

name of this group in the list on your personal computer. This conference script allows you to receive 

all messages from the right topics, regardless of who wrote them, and send messages without 

worrying about the addresses of the recipients - it will be read by those will be interested about. The 

conference is indispensable for scientific discussions and the search for like-minded people with 

scientific interests. 

There are many other ways of virtual communication in the Internet - network games (strategic 

and intellectual), and the virtual world (as a community of people who build an interactive virtual 

life), and clubs (which are similar to a mix of conference and chat), etc. 

Conclusions: The conducted research allows us to state the fact that today in Ukraine there is 

a flourishing of informatization of society. In our country there is a stable annual growth of network 

communication, as well as information networks themselves. The necessity of using real possibilities 

of informatization is reflected in the fact of joining not only teenagers, but also people of young, 

middle and senior age to the information Internet network. This indicates about the growing of interest 

to the possibilities of the World Wide Web, which captured all sides of society's life. Accordingly, 

the importance of the Internet network in the process of informatization will increase and in the long 

term will lead to their integration into several global, multinational services of production and 

distribution of information, actually interacting with interests, entertainment industry, commercial 

services, etc. 

Further research may be aimed to revealing new theoretical and methodological features of the 

socio-philosophical comprehension of society, in which unprecedented opportunities of human and 

social interaction and communication as a result of informatization appeared. 
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Без рецензії. 

к.філос.н., доц. Волошина Н.М., к.т.н., с.н.с. Охрамович М.М.,  

Шевченко В.В., Лалетин С.П., Бабій О.С. 

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 
У статті визначено сутність інформатизації суспільства завдяки поширенню в усьому 

світі Інтернет мережі, з’ясовано різницю між інформаційними можливостями Інтернету і 

звичайними ЗМІ, проаналізовано генезис теорії соціальних мереж, їх сутність, можливості, 

показано стан розвитку соціальних мереж на терені України, їхню роль і місце в інформатизації 

суспільства, охарактеризовано форми спілкування в Інтерент-мережі: блог, тлог, особливості 

самовираження особистості у блогосфері; можливості  і порядок обміну думками за допомогою 

форуму; механізм організації і сценарій проведення Інтернет-конференції. 

Ключові слова: соціальні-мережи, інформатизація суспільства форми спілкування в 

Інтернеті.  

 

к.филос.н., доц. Волошина Н.Н., к.т.н., доц. Охрамович М.Н., 

Шевченко В.В., Лалетин С.П., Бабий А.С. 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

В статье определено сущность информатизации общества благодаря распространению во 

всём мире Интернет-сети, выяснено различие между информационными возможностями 

Интернета и обычными СМИ,проанализировано генезис теории социальных сетей, их сущность, 

возможности, показано состояние развития социальных сетей на терририи Украины, их роль и 

место в информатицации общества, охарактеризовано формы общения в Интернет-сети: блог, 

тлог, особенности самовыражения личности в блогосфере; возможности и порядок обмена 

мнениями с помощью форума; механизм организации ы сценарий проведения Интернет-

конференции. 

Ключевые слова: социальные сети, информатизация общества, формы общения в 

Интернете. 
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Вимоги до оформлення статей у «Збірник ВІКНУ» 

 

Українською мовою                               ЗРАЗОК 

 

11 пт 

курсив, 

жирний 

 

У статті розглядаються нові принципи та підходи до розробки лінгвістичного 

забезпечення для автоматизованого семантичного пошуку та відбору інформації, 

зміст якої може свідчити про цілеспрямований вплив на аудиторію, серед текстів 

соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісів. Визначено 

особливості мовних конструкцій та компонентів бази знань системи 

автоматизованого моніторингу. Запропоновано спосіб підвищення точності 

смислового аналізу текстів, який включає уникнення впливу полісемії багатозначних 

слів та словосполучень. Підходи, визначені у статті, дають можливість отримати 

в процесі пошуку текст, який не містить жодного ключового слова із запиту і при 

цьому повністю відповідає йому за змістом та семантикою. Пропонуються види 

аналізу тексту, які доцільно використовувати для семантичного пошуку в текстах 

соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісах: 

контекстний асоціативно-семантичний та Sentiment Analysis, що дає можливість 

врахування багатьох нюансів та деталей емоційного забарвлення текстових 

повідомлень і може відображати загальну спрямованість інформаційного впливу, що 

здійснюється зацікавленими учасниками інформаційного простору.  

Ключові слова: інформаційний вплив, інформаційний простір, соціальна 

мережа, Інтернет-сервіс, обробка природної мови, алгоритм пошуку.  

 
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ СТАТТІ 

 

12 пт 

 

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: постановка проблеми (задачі) у 

загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття, 

формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного 

матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; їх практичного значення та результатів експерименту чи 

впровадження; висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

досліджень у даному напрямку. Література. 

 

Шрифт 
СТРУКТУРА СТАТТІ 

 

Українською мовою 

12 пт УДК 32.973.202:07.681                                        д.т.н.,проф. Cтепанов С.В. 

(ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Українець О.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. Саленко В.Д. (ВІКНУ) 

12 пт 

жирний 
РОЗРОБКА ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

АНОТАЦІЯ, КЛЮЧОВІ СЛОВА  

 (трьома мовами : українською, російською, англійською) 

Рекомендується наступна структура анотації (обсяг анотації англійською мовою не 

менше 1200 знаків без урахування пробілів). 

мета статті 1-2 рядки, 

короткий опис виконаної роботи 8-12 рядків, 

висновки по роботі 1-2 рядки. 

Ключові слова. 
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ЛІТЕРАТУРА 

 

Список літератури, як правило, повинен включати не менш 12 джерел, з яких не 

менше 50% видані за останні 5 років. 

Якщо основною мовою статті є українська або російська, то оформлюються два 

списки літератури:  

перший (список літератури на мові оригіналу джерела) – відповідно до ДСТУ 

8302:2015 «Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання»; 

другий – у транслітерації (для не англомовних публікацій) або на англійській мові. 

 

 

11 пт 
              ЛІТЕРАТУРА:                                                                                       ЗРАЗОК 

 
13. Інформаційна політика України: Європейський контекст / Леонід 

Губерський, Євген Камінський, Євгенія Макаренко и др.. - К.: Либідь, 2007. – 358 с. 

14. Квєтний Р. Основи техніки передавання інформації. Підручник. Р. 

Квєтний, М. Компанець, С. Кривогубченко, А. Кулик. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2002. – 

358 с. 

 

Далі наводиться література у транслітерації (для не англомовних публікацій) 

або на англійській мові 
(Методичні рекомендації щодо оформлення статей в транслітерації можна знайти в 

Інтернеті) 

 

ЗРАЗОК 

11 пт REFERENCES: 

13. Dimitrova, S., Ecology of human development, sports and health, (1999), NSA, 

Sofia, Bulgaria. 

14. Dimitrova, S., Social and psycholigical problems of physical education and 

sports at school under the modern conditions in Bulgaria, (2002), Collection “Physical education 

and sports in the educational system”, Blagoegrad, Bulgaria. 

15. Roach, M, Yoga philosophy. Heal yourself and others using the Yoga Sutra, 

(2000), Jannu.  

 

 

Рецензент: д.т.н., проф.            ПІБ            (вказується посада, кафедра, університет) 

 

ЗРАЗОК 
11 пт Рецензент: д.т.н, проф. Сіроокий В.В., старший науковий співробітник науково-

дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка  

 

Російською мовою                                 ЗРАЗОК        

 

11 пт 

курсив, 

жирний 

д.т.н., проф. Cтепанов С.В., к.т.н., с.н.с. Украинец О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 

РАЗРАБОТКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются новые принципы и подходы к разработке 

лингвистического обеспечения для автоматизированного семантического поиска и 

отбора информации, содержание которой может свидетельствовать о 

целенаправленном воздействии на аудиторию, среди текстов социальных сетей и 

других социально-ориентированных Интернет-сервисов. Установлены особенности 

языковых конструкций и компонентов базы знаний системы автоматизированного 

мониторинга. Предложен способ повышения точности смыслового анализа 

текстов, в основу которого входит уход от влияния полисемии многозначных слов и 
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словосочетаний. Подходы, изложенные в статье, дают возможность получить в 

процессе поиска текст, который не содержит ни одного ключевого слова из запроса 

и при этом полностью отвечает ему по смыслу и семантике. Предложены виды 

анализа текста, которые целесообразно использовать для семантического поиска в 

текстах социальных сетей и других социально-ориентированных Интернет-

сервисах: контекстный ассоциативно-семантический и Sentiment Analysis, что дает 

возможность учета многих деталей и нюансов эмоциональной окраски текстовых 

сообщений и может отображать общую направленность информационного 

воздействия, которое осуществляется заинтересованными участниками 

информационного пространства.  

Ключевые слова: информационное воздействие, информационное 

пространство, социальная сеть, Интернет-сервис, обработка естественного языка, 

алгоритм поиска.  

 

Анотація англійською мовою повинна бути розширеною та  мати 

зальний обсяг не менш 1200 знаків. 

Англійською мовою                               ЗРАЗОК 
 

11 пт 

курсив, 

жирний 

Prof. Stepanov S.V., Ph.D. Ukrainets O.V., Ph.D. Salenko V.D. 

DEVELOPING PROVIDING FOR LINGUISTIC  

 

The article examines new principles and approaches to linguistic support for 

automatized semantic retrieval and information sampling among social networks and other 

social-oriented Internet-services. The information contents can signify of directed influence 

towards the audience.  The features of linguistic structures and knowledgebase components 

of the automatized monitoring system are defined. The technique of increase of texts semantic 

analysis precision is suggested. It comprise avoidance of the impact of the multivalued wards 

and phrases polysemy. The article approaches let obtain the text without any keyword of the 

query but in the meantime completely corresponding to it in the process of the retrieval. 

Including of the context association-semantic analysis and Sentiment Analysis is expedient in 

the process of semantic retrieval of the social network and other social-oriented Internet-

services. These kinds of analysis let regard many details of the text messages emotional 

coloration and are able to reflect the total tendency of the information influence from the 

interested parts of the information environment.  

Keywords: information influence, information environment, social network, Internet-

service, natural language processing, retrieval algorithm.   

  

 Дані про авторів (прізвище, ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене 
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