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DIRECT VISUALIZATION OF MOLECULAR STRUCTURE 

BY THE ELECTRON BEAM SHIFTING EFFECT 

 

Modern science-intensive technologies absolutely needs an instrument that allows us to 

visualize the structure of each individual molecule. The paper describes the effect unknown to 

this: at short distances, smaller than a nanometer, the electron beam shifts toward the nearest 

electron cloud of a molecule. Based on methods of quantum mechanics we have obtained a law: 

the intensity of the electron beam is directly proportional to the thickness of the electron cloud of 

the molecule at the point of the beam passage. The paper describes the picoscope, which has 

subatomic resolution and displays the body of a molecule with its constituent parts: atoms and 

chemical bonds. A number of molecule structures are given. 

Keywords. Molecular visualization; electron microscopy; subatomic resolution; picoscope.  

 

Сучасні наукоємні технології конче потребують інструменту, який дозволяє бачити 

структуру кожної окремої молекули. У статті описується невідомий до цього часу 

ефект: на малих відстанях, менших ніж нанометр, електронний пучок рухається до 

найближчої молекулярної електронної хмари. Методами теоретичної фізики отримано 

закон: інтенсивність електронного пучка прямо пропорційна товщині електронної хмари 

молекули в точці проходження електронного променя. У роботі описується пікоскоп, 

який має субатомне дозвіл і відображає тіло молекули з його складовими частинами: 

атомами та хімічними зв'язками. Дано ряд молекулярних структур. 

Ключові слова. Візуалізація молекул; електронна мікроскопія; субатомна роздільна 

здатність; пікоскоп. 

 

Современные наукоемкие технологии очень нуждаются в инструменте, позволяющем 

видеть структуру каждой отдельной молекулы. В статье описывается неизвестный до 

сих пор эффект: на малых расстояниях, меньших чем нанометр, электронный пучок 

смещается к ближайшему электронному облаку молекулы. Методами теоретической 

физики был получен закон: интенсивность электронного пучка прямо пропорциональна 

толщине электронного облака молекулы в точке прохождения электронного луча. В 

работе описывается пикоскоп, который имеет субатомных разрешение и отображает 

тело молекулы с его составными частями: атомами и химическими связями. Приведен 

ряд молекулярных структур. 

Ключевые слова. Визуализация молекул; электронная микроскопия; субатомное 

разрешение; пикоскоп. 

 

Introduction. 

Particle size and structure have a major influence on the type of measurement technique used 

in nanoscale research. Optical microscopic techniques have limited value for nanoscale 
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materials. As particles shrink below micrometer sizes, visual characterization can be done with a 

scanning electron microscope (TEM) [1]. For particle, which sizes below 100 nanometers, a 

scanning tunneling microscope (STM) [2] can be used. Even smaller particles can be 

investigated with an Atomic Force Microscope (AFM) [3]. However, there is one fundamental 

problem: the electron determines the shape of each molecule, but so far, no one has seen it. 

Therefore, to shed more light on the molecular structure, it is essential to visualize the 

electron clouds that form the bodies of atoms, molecules and chemical bonds between atoms to 

hold molecules together. The essence of the problem lies in the fact that in nature there are no 

such electromagnetic rays or corpuscular particles, which are reflected from the electron cloud 

and would form its image. However, the authors managed to solve this problem by detecting the 

electron beam shifting effect, unknown by this time. 

We know that the configuration of electron clouds determines the shape of atoms and 

molecules. However, no known methods make it impossible to visualize electron clouds. A 

separate cloud does not reflect and does not absorb any waves that is the problem of the atoms 

form visualization. The fact is that in nature, simply there are no such waves. Consequently, 

optical devices built on the laws of wave optics are not able to display the shape of the molecule 

in principle. 

However, theoretical calculations allowed the authors to find a simple and easy solution to 

this problem by means of quantum optics. The microscope built on the resulting formulas gave 

contrast images of both individual atoms and chemical bonds near them. 

The authors of this article obtained this new phenomenon [4] thanks to the invention [5] of the 

picoscope. At present, the authors have obtained several hundred photographs of various 

substances and analyzed thousands of atoms, molecules and electron clouds. Below is a 

theoretical justification of the molecules visualization phenomenon. 

The theory. 

For elementary particles, including electrons, in the space of small size, which is an atom, 

the laws of classical physics cease to operate and start to act laws of quantum mechanics.  

The basis of quantum mechanics is the statement that the wave function Ψ (q), with 

coordinates q, describe the state of the system and the square modulus of this function 

determines the probability to find a system in the volume dq: 

ρ(q)=|Ψ|
2
dq. (1) 

Schrodinger (E. Schrodinger, 1926) first introduced the wave function. 

Consider the proposed quantum microscopy system consisting of two subsystems.  

The electron clouds of the test sample are the first subsystem with electrons coordinates q. 

The electron beam, with the coordinates p, is the second subsystem. The wave function of the 

complete system is Ψ (q, p). 

In this case, the following integral defines the probability ρ (x, y) to find the electron at point 

x, y of the microscope screen: 

,),(),(),(
max

0

1

0

* dtdzpqpqyxI

z

z

t

t

    

 

(2) 

where t0 is the start time of the exposure; t1 is time completion exposure; z0 is the lower plane of 

the sample; zmax is the upper surface of the sample. 
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Based on the principle of superposition, the wave function of the system Ψ (q, p) represents 

the product of the wave function of electrons Ψq (q) of the sample and radiation Ψp (p): 

).()(),( pqpq pq   
(3) 

As is known the wave function of the electron beam is a plane wave:  

,),,(
ikz

z

e
v

j
zyx   

(4) 

where j is the density of electrons in the plane; k is constant for a plane wave; vz is the electrons 

speed along the axis z. 

Substituting expression (4) into (2) and take the integral over time, we get the following 

expression:  
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z
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(5) 

where ρ (x, y, z) is the probability to find an electron in the volume dq of the sample, which 

satisfies the normalization condition: 
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(6) 

Note that the normalization condition (6) must be fulfilled for each electron. 

Thus, we found the confluence electron effect I (x, y) as the function of the structure of the 

electron shells in the sample ρ (x, y, z) through which the electron beam passes.  

Consider this effect. 

At first sight, expression (5) seems very complicated. Indeed, in order to calculate the 

probability ρ (x, y, z), it is necessary to take into account all the electrons in the sample under 

study, and in one gram of carbon there are 12 × 10
23

 electrons (charge multiplied by the 

Avogadro constant). However, with careful study, we can simplify and easily interpret 

expression (5). 

Consequence 1. The integral intensity of the electron beam at the entrance to the sample 

(z=z0) and at the output from it (z=zmax) is constant. 

This statement follows from the generally accepted condition in quantum mechanics for the 

normalization of the probability ρ (x, y, z) (6) over all atoms inside the sample. 

Consequence 2. If there are no electron clouds in its path from z0 to zmax at some point (x1, 

y1) the intensity I (x1, y1) of the electron beam is equal to the zero. 

Indeed, the integral (5) will be zero if at the point (x1, y1) the function ρ (x1, y1, z)=0  at all 

points from z0 to zmax. 

It follows from consequence 1 and 2 that the sample shifts the electron beam. The beam 

shifts from the place where there is no electron cloud ρ (x1, y1, z) = 0 to the place where it exists 

ρ (x1, y1, z) > 0. This is the confluence electron effect. Fig. 1a demonstrates the shifting the 

trajectory with preservation of intensity. 
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Fig. 1a. The confluence electron effect, 

which is implemented by the laws of 

quantum mechanics 

Fig. 1b. The absorption of electrons, which 

is implemented by the laws of wave optics  

 

For comparison, Fig. 1b shows how the electron beam passes through the sample in the case 

when the laws of wave optics work in an emission microscope. The electron beam retains its 

trajectory (x1 = x2, y1 = y2), but the absorption of electrons by matter in accordance with the 

Lambert-Beer law takes away some of its intensity (I <j). 

Using expression (5), we calculate the image I (x, y) of single atom. 

The density distribution of electrons in an atom determines by the Thomas - Fermi method 

(E. Fermi, L. Thomas, 1927), who works for atoms of any complexity. The method uses quasi-

classical approximation: each atom of the periodic table there is a definite radius r (Bohr radius), 

so at the distances a <r electron density is large and is about the same, and at the distance a> r 

electron density is low and attenuated with exponential speed. According to the method, the 

electrons density in the atom takes the following form: 

),()()( qqСq    (7) 

where C is constant for a <r and is zero for a> r; η (q) is small compared with the C. We 

substitute the electrons density in equation (5): 

.)}()({),(
1

0

 

z

z

dzqqCjyxI   

 

(8) 

As a first approximation neglect small amount put η (q) = 0. As a result, the integral (6) with 

(5) takes the following form: 
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(9) 

 

 

where n is the number of electrons in cloud; σ is the total electron cloud volume  which satisfies 

the normalization condition (6).  

In expression (9), the integral gives the thickness of the electron cloud at the point x, y, we 

denote it by Z (x, y). Thus, for the ray passing through the atom, we finally obtain: 

).,(),( yxjnZyxI   (10) 

In this case, we obtained the law of the electron beam shifting by an atomic electron cloud. 

The law relates the amplification of the electron beam intensity by the atomic cloud through 

which the beam is traveling. The amplification is due to the electron beam shifting from outside 

the atomic cloud over a small distance in such a way that the integral beam intensity remains 

constant. 

The electron beam shifting law states that the intensity of the electron beam passing 

through the atom is directly proportional to the thickness (path length) of the electron cloud of 

the atom at the point of the beam passage. 

The law can be applied to visualize the form of atoms and molecules; studying their 

conformation, oscillating and rotational movements; measuring the current of conducting 

properties of the nanoscale level objects. 

For example, let us take an electron cloud in the form of a sphere of radius r at the point 

x0,y0. Then the thickness of the electron shell Z (x, y) will be: 

,)()(2),(
2

0

2

0

2
yyxxryxZ   

(11) 

if (x-x0)
2
+(y-y0)

2
<r

2
, and Z (x, y) = 0, if (x-x0)

2
+(y-y0)

2
>r

2
. 

 

Fig. 2a. Image of a spherical atom in 

the confluence electron effect 

Fig. 2b. Image of a ball-shaped 

body in the emission electron effect 
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Fig. 2a shows the confluence electron effect for a spherical atom. Because of the effect, the 

brightness of the image is minimal in an empty field and increases to a maximum at the center of 

the atom, where the thickness of Z (x, y) is maximal. 

For comparison, Fig. 2b shows the result of the Lambert-Beer law for the passage of an 

electron beam a ball-shaped body of large dimensions. In this case, the image is opposite to the 

first one - in the center of the ball, where the thickness of Z (x, y) is maximal, the maximum is 

absorption and we see a dark field, there is no absorption outside the body and the field is 

brightest. 

Finally, we will analyze the general case when an electron beam passes through a sample 

with several layers of atoms. It would be logical to assume that in this case the results of the 

trajectory offsets on each succeeding atom will be superimposed on all previous displacements, 

as occurs in the emission microscopes because of the Lambert-Beer law. However, in the case of 

quantum microscopy, the apparatus of quantum mechanics gives a result, the opposite of the 

logical one. 

In accordance with the apparatus of quantum mechanics, the electron beam is a plane wave, 

regardless of whether it was obtained during the emission of a cathode or during the passage of 

an atom, and is described by expression (4). Consequently, the plane wave goes out from the 

integral (2), and we again arrive at expression (10) with the only difference that the new ray has 

lost all the displacements acquired by passing through the previous atoms and repeats the 

structure of only the last atom. 

The electron beam shifting effect gives easy to understand property: on the screen of the 

picoscope, we see atoms, molecules or valence clouds that lie on the surface of the sample. 

Thus, the mathematical apparatus of quantum mechanics gives a not logical, but easy to 

understand property: on the screen of a quantum microscope, we see atoms, molecules or 

valence shells that lie on the surface of the sample. 

The electron clouds picturing. 

To demonstrate the possibilities of the picoscope, we chose the carbon because of its 

numerous different molecular entities and the great interest in chemical engineering. 

Fig. 3, to the right, shows a color scale of intensities, which, in accordance with the electron 

beam shifting law (10), is proportional to the electron clouds density forming the components of 

the molecules: atoms and chemical bonds. The point with the maximum intensity corresponds to 

100% and has white color. 
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Fig. 3 The picoscop image of graphite. The image demonstrates the carbon atoms (yellow), 

strong covalent bonds (green), weak Van der Waals bonds (blue) and insulator layer with zero 

conductivity (black). 

Fig. 3 shows an image of graphite (the crystalline form of carbon) obtained by picoscope. 

Carbon atoms are yellow balls, and each of them has its own individual body and position. The 

yellow balls have a green sheath of covalent bonds that connect the carbon atoms in to the 

rectilinear current-carrying layers.   

The distances between the layers are 335 pm and between the atoms are 128 pm which 

corresponds to data from the Encyclopedia. 

A system of weak Van der Waals bonds interconnects the layers of graphite, which manifest 

themselves in the form of elongated sleeves of blue color.  

 We examined tens of thousands of Van der Waals bonds and found that they are not abstract 

interactions of dipoles but rather specific objects with their own peculiarities. Therefore, in 

graffiti they have a light electron cloud in the form of a sleeve in the thickness of about 80 pm 

and a length of about 160 pm. The cloud tilted at an angle of 66° to the graphite layer. They are 

connecting with one graphite layer, but does not reach to another. 

The Fig. 3 clearly shows zones with different conductivities. Therefore, the conductor along 

the layer manifests itself in the form of bright green bonds. The elongated sleeves of blue color 

of low intensity represent the semiconductor between the layers. Moreover, the black gaps of the 

insulator are clearly visible. 

When spherical grinding, crystalline graphite undergoes a quasi-continuous structural 

transformation and passes into an amorphous state. These conditions lead to the creation of 

previously unknown densely local objects [6]. This allowed the authors together with Professor 

O.D. Rud to open a new class of super dense carbon Nanotubes [7]. 
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In this case, local internal self-tension arises locally, which leads to an abnormal decrease in 

the distance between carbon atoms to 105 pm (the molecular structure on the left in Fig. 4), 

which is much less than the distance 128 pm typical for both graphite and diamond. The 

combined application of X-ray diffraction analysis, Monte Carlo inverse simulation, and the 

Voronoi diagram method, constructed for simulated atomic configurations of graphite, 

confirmed the existence of a super dense matter [7]. 

 
Fig. 4 – The amorphous graphite (right) and super dense carbon Nanotube (left) [7]. 

In general, strong vibrational-electronic interactions lead to the development of instability of 

condensed media with a violation of their spatial homogeneity, changes in electronic states and 

chemical bonds. As can be seen from Fig. 4, the super dense carbon Nanotube has yellow-green 

walls with an electron density of 60-90% (electron density scale, Fig.3), which indicates that the 

conductivity in the tube wall is higher than the conductivity of graphite. On the other hand, we 

see the black zone with zero conductivitythat around the tube. Therefore, such a tube should be a 

good Nano battery. 

The device for chemical engineering research. 

To illustrate the great possibilities of a picoscope forchemical engineeringresearch, we give 

an example of searching for a useful Nano system. Armed with a picoscope, we began to search 

for the conditions of a ball mill, at which coaxial multilayer super dense carbon Nanotube arise. 

From the very beginning, two coaxial tubes were obtained [4]. Further experiments gave a good 

result. 
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Fig. 5 The system of multilayer axial super dense carbon Nanotubes is a prototype of the 

upcoming super-powerful Nano battery. 

The Fig. 5 shows the intersection of four embedded one-to-one tubes with yellow and green 

current conductive walls, separated by blue and black insulating layers. This is a prototype of the 

upcoming super-powerful Nano battery. 

Conclusions. 

This paper describes the previously unknown electron beam shifting effect, and displays the 

structure of the electron clouds of molecules.  

Here it is appropriate to recall the words of  Feynman, uttered at his first lecture on quantum 

mechanics: ―We know how large objects will act but things on a small scale just do not act that 

way. Therefore, we have to learn about them in a sort of abstract or imaginative fashion and not 

by connection with our direct experience‖. 

The picoscope gives us a direct experience of how the nanoscale objects act. We no longer 

need to study them with abstractions or imaginative fashion. Finally, we got the opportunity to 

look directly into the world of atoms and molecules. We can see that the electron cloud is a real 

entity such as a crown in a tree that has its own size, shape, elasticity.  They live in a logical and 

understandable life.  

The picoscope realizes the electron beam shifting effect and can be an effective tool in 

chemistry, chemical engineering, biology, medicine, nanotechnology, materials science, 

microelectronics, and other fields of science and technology, which uses the molecular structure. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КЛАСІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ У 

ОБ’ЄКТНО-РЕЛЯЦІЙНІЙ БАЗІ ДАНИХ CACHÉ 

 

Стаття присвячена аналізу засобів візуалізації складу класів визначених у 

об’єктно-реляційної базі даних CachéкорпораціїInterSystems. Проведено порівняння різних 

підходів до відображення класів Caché та визначені недоліки існуючих засобів візуалізації. 

Крім того виявлена певна недостатність традиційної UML-діаграми класів для 

представлення складових класів Caché. Запропоновано відповідне розширення нотації 

UML та спосіб для найбільш інформативної візуалізації класівCaché, який забезпечує 

відображення елементів, характерних класам БДCaché. Наведено опис веб-інтерфейсу 

візуалізації. 

Ключові слова: візуалізація, InterSystems Caché, діаграма класів. 

 

Статья посвящена анализу средств визуализации состава классов определенных в 

объектно-реляционной базе данных CachéкорпорацииInterSystems. Проведено сравнение 

разных подходов к отображению классов Caché и определены недостатки существующих 

средств визуализации. Кроме того выявлена определенная недостаточность 

традиционной UML-диаграммы классов для представления составляющих классов Caché. 

Предложено соответствующее расширение нотации UML и способ для наиболее 

информативной визуализации классов Caché, который обеспечивает отображение 

элементов, характерных классам БДCaché. Приведено описание веб-интерфейса 

визуализации.  

Ключевые слова: визуализация, InterSystems Caché, диаграмма классов. 

 

In the article the visualization of classes defined in object-relational database 

CachéInterSystems Corporation are analyzed. Authors compared different approaches to 

visualizeCaché classes and identified limitations of existing visualization tools. Also found a lack 

of traditional UML-class diagrams to represent components of classes Caché.Were made the 

suggestions to extend UML notation and provided the most informative way to visualize Caché 

classes, which display elements that are typical for DBCachéclasses. Description of web-based 

visualization is presented. 

Keywords: visualization, InterSystems Caché, class diagram 

 

Вступ 

Об’єктно-реляційна база даних InterSystems Caché – це одна з постреляційних баз 

даних, яка поєднує можливості традиційних реляційних баз даних та об’єктною-

орієнтованих баз даних. 

Логічна модель збереження даних, застосована в Caché, являє собою ієрархічне 

дерево. Відомо, що будь-яке логічне дерево представляється у вигляді вузлів і даних. 

Кожен вузол має свій власний ідентифікатор, унікальний на своєму логічному рівні в 
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списку нащадків свого батьківського вузла. Кожен вузол існує в разі коли у нього є дані 

(визначено значення вузла), або є нащадки, або якщо створені і дані, і нащадки. Повний 

шлях або ідентифікація вузла визначається за допомогою перерахування ідентифікаторів 

усіх його предків. База даних Caché являє собою набір таких логічних дерев. Логічне 

дерево, яке зберігається в БД Caché, прийнято називати глобалью. Caché реалізує на базі 

ієрархічної моделі і реляційну, і об’єктну моделі доступу до даних. Програмні засобі 

сервера бази даних Caché [2, c. 6], на основі використання ієрархічної моделі 

забезпечують для користувача підтримку можливості застосовувати наступні засоби 

доступу до інформації: 

 прямій доступ до глобалей (створення, модифікація, читання); 

 об’єктній доступ, на основі використання об’єктної моделі (створення 

класів та об’єктів, їх збереження та використання); 

 реляційний доступ, шляхом застосування вбудованого механізму 

обробки SQL-запитів (традиційні SQL-запити для обробки відношень) на 

основі використання реляційної моделі. 

Таким чином Caché – це ідеальна машина бази даних, в якій можна побудувати 

практично будь-яку логічну модель даних.  

Під час проектування та розробки інформаційних систем із застосуванням 

об’єктно-орієнтованих технологій формується представлення предметної області у вигляді 

сукупності класів, які відображають основні сутності предметної області. У подальшому 

відбувається формування множин екземплярів визначених класів, та виконуються операції 

над ними, які дозволяють реалізувати функціональні задачі системи, що проектується. 

Існує багато інструментальних засобів, призначених для здійснення об’єктно-

орієнтованого підходу до проектування, переважна більшість яких передбачає 

застосування нотації уніфікованої графічної мови моделювання предметної області – мови 

UML. Проект системи в цьому випадку являє собою сукупність діаграм, серед яких 

важливе місце відведено діаграмі класів, яка наочно представляє користувачу визначену 

сукупність класів та їх структуру. 

Для збереження інформації користувача можна застосувати об’єктно-орієнтовану 

базу даних Caché корпорації InterSystems, яка надає користувачу інтерактивні інструменти 

для формування потрібних класів достатньо складної структури, в зв’язку з цим, виникає 

задача формування засобів зручної візуалізації структури створених класів, з метою 

проведенні її аналізу та удосконалення для застосування у нових проектах. 

Саме засобам візуалізації структури створених класів ООБД Caché і присвячена 

дана стаття. 

Постановка задачі 

СКБД Caché включає набір засобів і інструментів, які дозволяють переглядати 

класи та їх елементи кількома способами. Основним засобом визначення сукупності 

створених класів предметної області є використання візуального інтерактивного 

середовища розробки – студії Caché. Студія надає користувачу декілька допоміжних 

діалогів (візардів), за допомогою яких можна визначити клас та його параметри, 

визначити властивості, методи та запити класу. Допоміжні діалоги на основі 

інтерактивного спілкування з користувачем створюють відповідній код визначення класу 

та його складових внутрішньою мовою програмування СКБД Caché – Caché ObjectScript 
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(COS). Професійні програмісти також мають можливість визначати клас шляхом 

безпосереднього формування програмного коду. Студія Caché надає користувачу 

можливість перегляду створеного програмного коду визначення класу. Цей спосіб 

дозволяє отримати всю необхідну інформацію про клас, його властивості та взаємозв’язки 

з іншими класами.  

Повнота інформації, яку може отримати користувач, якій не обов’язково є 

професійним програмістом, під час перегляду програмного коду класів напряму залежить 

від його вміння розуміти створений код. В багатьох випадках знайти необхідну 

інформацію про клас потрібно тим користувачам, які не працюють тісно з Caché 

ObjectScript. Синтаксис мови COS достатньо специфічний, і прочитати, а головне 

правильно сприйняти програмний код буває досить складно. 

Найбільш проста для сприйняття людиною спосіб подання даних – це наочна 

візуалізація інформації, наприклад, за допомогою інфографіки [1]. На відміну від 

текстового подання інформації, візуальні образи швидко сприймаються і часто краще 

запам’ятовуються. Виходячи із цих тверджень, поставлена задача розробки інструмента 

візуалізації сукупності класів з метою забезпечення аналізу існуючих систем та 

проектування нових, який би дозволив показати усі особливості та характеристики 

створених класів, не втрачаючи при цьому інформативності у порівнянні з переглядом 

програмного коду класу. 

Огляд наявних способів відображення класів та їх характеристик 

Інтегрована середа розробки, що поставляється разом із Caché, дозволяє 

переглядати класи кількома способами, а саме: 

 перегляд визначення класу у вигляді рядків тексту; 

 перегляд за допомогою оглядача класів;  

 перегляд за допомогою інспектора елементів проекту. 

Текстове представлення визначення класу, в якому, наприклад, створені дві 

властивості та один індекс, виглядає наступним чином: 

Class MyApp.Person Extends %Persistent [ClassType = persistent] 

{ 

Property Name As %String; 

Index NameIdx On Name; 

Property Age As %Integer; 

} 

Оглядач класів та інспектор об’єктів є складовими частинами студії розробки [2, с. 

91-93]. Оглядач надає користувачу представлення структури класу у вигляді ієрархічного 

дерева, що складається з певного набору гілок (рис 1). В режимі перегляду властивостей 

класу відображаються такі дані, як, наприклад, «назва властивості» і «тип», а при 

перегляді методів – «назва методу» та «тип даних, що повертаються». Звісно, такий спосіб 

подачі інформації є досить інформативним, але він вимагає формування великої кількості 

колонок у разі, якщо певна властивість має свої особливі параметри [2, c. 206]. Це значно 

збільшує обсяг таблиць та час, який необхідно буде витратити на сприйняття і пошук 

інформації.  

Інспектор елементів, що по замовчуванню знаходиться в правій частині інтерфейсу 

студії, дозволяє переглянути атрибути властивостей у більш зручному вигляді. Під час 
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перегляду списку властивостей, який представлений таблицею, можна двічі натиснути на 

певну властивість і відкриється таблиця з усіма параметрами обраної властивості, яка 

міститиме усього два стовпчики – назву параметра та його значення. 

 

 

 

 
 

Рис 1. Вікно оглядача класів 

 

 

Рис 2. Вікно інспектора елементів 

 

Таким чином, табличне представлення складових класу – методів, властивостей та 

інших сутностей вимагає використання різних типів візуальних таблиць, між якими 

потрібно перемикатися. Такий спосіб не дозволяє переглянути всю інформацію одразу, 

щоб максимально швидко скласти загальне враження про клас, що розглядається. Також 

часто наявність будь-яких зв’язків між класами є зовсім не очевидною до того моменту, 

доки користувач не перегляне усі необхідні класи, уявляючи при цьому схему зв’язків, та 

не складе всю отриману інформацію у одну цілісну картину. 

У рамках поставленої задачі найбільш сприятливою формою візуалізації схеми 

класів розглядається нотація Unified Modeling Language (UML), яка є загально визначеним 

засобом для об’єктно-орієнтованого моделювання у області програмного забезпечення, 

моделювання бізнес-процесів, системного проектування, тощо [3]. 

Стандартна діаграма класів у нотації UML дозволяє коротко описати усі 

властивості та методи класу, а також показати взаємозв’язки між ними – асоціації, 

наслідування, та, що характерне для сховища даних – різні зв’язки цілісності даних. Клас 

представляється у вигляді прямокутника, поділеного на секції – в одній знаходяться 

методи, у іншій – властивості класу. У випадку з властивостями, кожен рядок у 

відповідному прямокутнику містить назву властивості та її тип. 
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Спроба застосування стандартної діаграми класів до відображення повної 

структури класів СКБД Caché, яким притаманна, з одного боку, наявність нетипових 

складових (параметри, запити, відношення), а з іншого – поширена інформація про самі 

складові (такі як, наприклад, параметри властивостей) виявляє її недосконалість, тому що 

в ній відсутні відповідні можливості. 

Ситуація, що склалася, призвела до необхідності розробки та застосування 

розширеної нотації UML і створення додаткових візуальних позначок, які б дозволили 

стисло та максимально повно передати всю необхідну інформацію про клас. 

Клас в Caché, окрім методів та властивостей, містить також інші особливі сутності. 

Такими сутностями є параметри – спеціальні незмінювані властивості, які характеризують 

всі екземпляри класів, запити – процедури, які повертають заздалегідь визначений набір 

даних за певними критеріями, xData-блоки, що містять код у форматі XML, індекси, що 

дозволяють підтримувати цілісність даних та пришвидшити доступ до них, а також два 

особливих типи зв’язків окрім наслідування і асоціації – зв’язки «One-to-Many» та «Parent-

Child». 

Перші три із вищезазначених сутностей можна виділити у такі ж логічні блоки, 

якими розділяються методи та властивості у нотації UML, тому що і параметри, і запити, і 

xData-блоки, подібно до методів і властивостей, мають свою назву та тип. В такому разі 

клас на діаграмі буде розділено уже на п’ять логічних блоків – параметри, властивості, 

методи, запити та xData-блоки класу. Для класів, що зберігаються у базі даних останні три 

блоки іноді залишатимуться пустими. У такому разі ці блоки не варто відображати 

взагалі, а для всіх видимих блоків додати заголовок, який показував би, сутності якого 

типу відображаються у даному блоці. 

Кожна складова класу Caché (властивість, метод та інші) має також і свої власні 

параметри, які певним чином характеризують цю складову. Наприклад, окрему 

властивість можна зробити «фінальною» – тобто заборонити її перевизначення при 

наслідуванні. Для цього до цієї властивості потрібно додати параметр Final. Кількість 

таких параметрів, що певним чином змінюють характеристики сутності, досить невелика, 

але вони часто вживаються. 

Для декількох найуживаніших параметрів, таких як Private, Final, Abstract та інших, 

пропонується додати графічні іконки, що будуть відображатися ліворуч від назви сутності 

та дозволяти користувачу за зображенням визначити, якими основними параметрами 

визначається та чи інша сутність. 

Одночасно потрібно врахувати те, що кількість інформації, яка буде виводиться 

графічно, все ж таки має бути мінімізованою задля збереження компактного вигляду 

діаграми. Тому усі додаткові відомості про методи, властивості, параметри класу, запити 

та xData-блоки, такі як коментарі, документація, повний перелік параметрів сутності та її 

детальний опис можна приховати та застосувати для них засоби інтерактивності 

графічного середовища відображення, які надають можливість виводити детальну 

інформацію за бажанням користувача. Наприклад, якщо користувачу знадобиться 

додаткова інформація про властивість класу, він зможе навести на неї курсор миші та 

отримати цю інформацію у контекстному вікні. Приклади реалізації запропонованого 

рішення наведені на наступних рисунках: типове відображення структури окремого класу 
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(Рис. 3), відображення структури зв’язаних класів (Рис. 4) та відображення фрагменту 

концептуальної схеми бази даних (Рис. 5). 

У загальному випадку, клас, як сутність, має свій певний набір параметрів. Але є 

особливий параметр, який визначає тип класу – ClassType. Тип класу несе за собою базову 

характеристику класу, яка визначає, чи буде він зберігатися у базі даних (Persistent), буде 

зберігатися як частина існуючого класу, яка виконує окремі функції (Serial) або буде 

узагальнюючим типом даних для класів, що реєструються в системи (Registered). Окрім 

графічних іконок, що будуть відображати всі інші параметри класу, важливим для 

сприйняття користувачем є саме тип класу, і щоб показати його як головну 

характеристику, пропонується визначити окремій колір для кожного типу класу, 

відображаючи заголовки класу відповідними кольорами. 

 
Рис. 3. Типове відображення структури окремого класу 

 

 
Рис. 4. Відображення структури зв’язаних класів 

 

Класи, між якими встановлено зв’язки підтримання цілісності даних (відношення) 

«One-to-Many» та «Parent-Child» пропонується з’єднувати нерозривними лініями, на 
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кінцях яких біля відповідних класів будуть розташовані написи «one» та «many» для 

зв’язків «One-to-Many» та «parent» і «child» для зв’язків «Parent-Child». Інтерактивність 

графічного середовища, у такому випадку, допоможе краще зрозуміти, які властивості 

були використані для встановлення зв’язку – наведення курсора миші на лінію зв’язку 

підсвічуватиме відповідні властивості. 

 
Рис. 5. Відображення фрагменту концептуальної схеми бази даних 



 

19                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

Інструмент для відображення діаграми класів Caché розроблений у вигляді веб-

застосунку, який може бути запущений у будь-якому сучасному веб-браузері, в тому числі 

і на мобільних платформах. Для роботи серверної частини інструменту необхідно 

провести інсталяцію ООБД Caché з веб-сервером Caché, що підтримує стандарт REST. 

Інструмент поставляється у вигляді XML-файлу, який потрібно імпортувати в Caché та 

скомпілювати. В результаті компіляції в Caché з’явиться новий веб-застосунок 

«/ClassExplorer/», який можна буде відкрити через веб-браузер. 

 

Висновок 

Розроблена веб-система візуалізації класів та їх структури об’єктно-орієнтованої 

бази даних Caché у вигляді удосконаленої UML-діаграми класів, з урахуванням 

особливостей побудови класів Caché. На діаграмі присутні тільки основні, найбільш 

важливі елементи, а за необхідності отримати будь-яку додаткову інформацію, таку як 

коментар або набір параметрів певного елементу, достатньо буде лише навести курсор 

миші на цей елемент. 

 За допомогою запропонованих підходів до графічного представлення інформації 

можна провести ефективний аналіз сукупності класів певної системи без необхідності 

вивчати її програмний код. 
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THE EXACT CURVE FOR DETECTOR RESPONSE FUNCTION OF THE 

SCINTILLATION GAMMA-RAY SPECTROSCOPY 

 

In this paper, we propose a new approach for detector response function of the scintillation 

Gamma-ray spectroscopy using universal Kucherov curve with Lorenz-Gaussian form and 

asymmetry. The resulting curve is the perfect basis for increasing the spectrometer resolution 

through reconstruction scintillation signal. The differential moment’s method is the perfect basis 

for increasing the resolution of the device and for measuring the spectrum curve parameters 

with accuracy that on the tens or hundreds times exceeds the Rayleigh criterion.  

Keywords: scintillation gamma-ray spectroscopy, entire detector response, quantitative 

spectroscopy. 

 

У даній роботі запропоновано апаратна функція сцинтиляційного гамма-

спектрометру, що охоплює всі форми від лоренцевої до гаусової та передає асиметрію. 

Метод диференціальних моментів є ідеальною основою для збільшення роздільної 

здатності приладу та дозволяє вимірювати параметри спектральних ліній з точністю, 

що в десятки або сотні разів перевищує критерій Релея.  

Ключові слова: сцинтиляційна гамма-спектроскопія, апаратна функція, кількісна 

спектроскопія. 

 

В настоящей работе предлагается новый подход к детекторной функции отклика 

гамма-спектроскопии сцинтилляции с использованием универсальной кривой Кучерова, 

которая описывает лоренц-гауссову форму и асимметрию. Полученная кривая является 

идеальной основой для увеличения разрешения спектрометра посредством 

реконструкции сигнала сцинтилляции. Метод дифференциальных моментов является 

идеальной основой для увеличения разрешения спектрометра и для измерения параметров 

спектральной кривой с точностью, которая в десятки и сотни раз превышает критерий 

Рэлея. 

Ключевые слова: сцинтилляционная гамма-спектроскопия, аппаратная функция 

детектора, количественная спектроскопия. 

 

The challenge of any measurement is to obtain reliable data of the object of measurement by 

restoring the true spectrum. Regarding the task of restoring the spectrum, there are many 

methods and algorithms [1, 2, 3]. Owning the accurate curve of gamma radiation registered 

detector is the base of all of them. The entire detector response previously dealt with by different 

authors and its characteristics at different energies mono energy gamma rays sufficiently studied 

[4]. 
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The mathematical description of the entire detector response. 

An actual spectrum of spatial energy flux density corner I(r, E0, Ω) (incident spectrum) 

comes to the admission of the spectrometer. As a result of flux density measurement using the 

spectrometer we get the measuring range O (ρ, E, Θ), (observed spectrum), which differs 

significantly from the actual flux density gamma quanta at the point of measurement (ρ - spatial 

variable, E - energy variable, Θ - direction). The reason for the differences is the interaction of 

gamma photons with matter scintillation detector. 

In mathematical form, in general, the connection between the unknown incident spectrum 

I(r, E0, Ω), and the entire detector response expressed multidimensional integral equation of the 

form 

   
r E
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(1) 

where R(r, E0, Ω, ρ, E, Θ)  is detector response function that characterizes the properties of 

the measuring device and converts the actual distribution of gamma quanta flux density to the 

observed spectrum. 

Для энергетической составляющей 

In practice, the spatial, angular and energy flux densities are usually independent. For 

example, the mono directional detector eliminates the dependence of outcome from direction. To 

point detector eliminates the dependence on space. The term "point" in this case understood 

detector whose dimensions are small compared with the size of the radiation field 

inhomogeneity. Then the detector response function reduces to multiplication of several 

separated variables 

R(r, E0, Ω, ρ, E, Θ), = d(r-ρ) × R(E-E0) ×  d(Ω-Θ). 

This leads to the significant simplification (1) for the energy component:-0- 
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(2) 

Equation (2) relates incident spectrum I(E0) with the observed O(E). The kernel of the 

equation R(E-E0) is the entire detector response. If you put the spectrometer detector in the field 

of mono energy radiation, where the function δ(E-E0) describes the valid range of I(E0)  then the 

result of the measurement, as shown in (2) will be mono power peak E0: 

O (E) = R (E-E0). 

The equation (2) is the Fredholm equation of the first kind. We can to obtain an unknown 

function I(E0) by the deconvolution methods described in the special mathematical literature. All 

methods require knowledge of the detector response function R(E). Let us find this function in 

the general form by the method of differential moments.-0- 

For simplicity explicit form of entire detector response R (E) will look as follows: 

R(E) = A0 /g(E),  

where the term A0 is the maximum intensity. 

Function g(E) is like a parabola, and therefore, unlike R (E), permits sufficiently accurate 

approximation by a Taylor series with a power limited number of terms that are calculated from 

the values of the function's derivatives at the  point of maximum intensity E=E0: 
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Therefore, the detector response function becomes: 
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The terms An are calculated at the point E=E0 of maximum intensity, where the signal to 

noise ratio is maximum. The terms have a clear physical meaning, since A0 is the intensity at 

maximum, A1 - the point of maximum intensity, A2 is the curvature (reciprocal of the width), A3 

is asymmetry, A4 is a form parameter. 

Let entire detector response describes by Gaussian curve: 

g(E)=exp(CE
2
). 

The Taylor series for this case gives the following formula: 

g(E)=1+C*E
2
,+0.5*C

2
*E

4
+0.167*C

3
*E

6
+0.042*C

4
*E

8
 . 

Enter a new variable Y = CE
2
, then the expression for g (E) can write in simplified form: 

g(E)=1+ Y (1+ Y (0.5+ Y (0.167+ Y 0.042))). 

Presentation Gaussian curve in this way makes it possible only once to calculate the value of 

CE
2
, accelerating the speed of calculation. Then we shall enter an artificial value W = 1. As we 

multiply the last 4 applications per unit, the expression does not change: 

g(E)=1+ Y (1+ Y W (0.5+ Y W (0.167+ Y W 0.042))). 

The value W is a parameter of the form. So, if W = 1, then g(E) is a Gaussian curve, and if W 

= 0, then g(E) is a Lorentz curve. Moreover, when the W takes intermediate values from one to 

zero, the curve gradually takes all intermediate forms. Various parameters from left WL and 

right WR of the point E=E0 of maximum intensity describe asymmetric. 

Finally, for the detector response function we get: 

,
)))042.0167.0(5.0(1(1
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ER


  

 

(4) 

 

where A is the maximum intensity; Y = CE
2
; C is the second derivative at the point E=E0 of 

maximum intensity. 

Thus obtained a simple formula that describes all intermediate forms from Lorentzian to 

Gaussian including asymmetry. 

O. Kucherov [3] first proposed this formula for the spectra of nuclear magnetic resonance. 

Формула описала спектр 

In addition, the formula (4) described successfully for spectra of reflection of aqueous 

solutions of sulfuric acid [5] and the infrared absorption spectra of OH groups in the 

macromolecular compounds [7]. 

Experiment. To find the detector response function of the scintillation detector Gamma-ray 

spectroscope 7 spectra were measured isotope Cs137 separate emission band E0 = 400.8 

channels. After measuring parameters obtained the following values: C = 0.0017, which 

corresponds to the width at half intensity 43 channels; WL = 0.7; WR = 0.9. The Figure 1 shows 
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comparisons with the Lorenz curve that lies above the observed spectrum and Gauss curve that 

lies below it. 

 
Figure 1. The Kucherov curve with parameters C = 0.0017, which corresponds to the width at 

half intensity 43 channels, WL = 0.7; WR = 0,9 (narrow line) accurately describes the isotope 

Cs137 separate emission band E0 = 400,8 channels (wide line). 

 

As a result, found the curve that accurately describes the entire detector response of the 

scintillation Gamma-ray spectroscopy and is suitable for solving equation (2). 

 
Figure 2. The gamma-ray spectra of CamNemo, CamNemo + Co60, CamNemo + Co60 + Cs137 

samples with the results of dividing into individual bands. 
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Figure 2 shows the gamma-ray spectra of CamNemo, CamNemo + Co60, CamNemo + 

Co60 + Cs137 samples with the results of dividing into individual bands. Gamma-ray 

spectrometers typical feature is a great noise it is a serious drawback. The noise made up 10% of 

the maximum intensity in all the spectra. As a result of the calculation  received 4 overlapping 

bands with the provisions of 111.7; 147.2; 177.3; 211.8 channels, which have a width c = 36 

channels and 4 bands with separate provisions 364.3; 459.5; 667.3; 813.1 channels, which have a 

width c = 46 channels. Table 1 lists the result of measurements of the bands position. 

Table 1. 

The band positions for CamNemo, CamNemo+Co60, CamNemo+Co60+Cs137. 

CamNemo 112.0 147.2 177.5 211.9 363.8 460.1 668.3 820.3 

CamNemo+Co60 111.8 147.3 176.9 211.8 363.0 455.0 667.0 810.8 

CamNemo+Co60+Cs13 111.4 147.2 177.4 211.9 366.0 463.4 666.5 808.1 

Average 111.7 147.2 177.3 211.8 364.3 459.5 667.3 813.1 

Accuracy (channel) 0.2 0.0 0.2 0.1 1.2 3.0 0.7 4.8 

In relation to bandwidth 200 300 200 300 30 17 50 20 

 

The table shows assess the accuracy of positions measurement of gamma-ray spectra bands 

of CamNemo, CamNemo + Co60, CamNemo + Co60 + Cs137 samples. The spectra in their left 

part have four overlapping bands. The overlapping makes impossible direct measure its 

parameters. However, using the Kucherov’s differential moment method [3] allows not only 

accurately identify each band in the spectrum but also exactly measure all its parameters. 

Namely the band position, integrated intensity (area), width and form both right and left. As a 

result, the bands have the following provisions: 111.7; 147.2; 177.3; 211.8 channels. As can be 

seen from the table accuracy of overlapping bands positions is better than 0.2 of the distance 

between channels. It would then five times better than the distance between the scale divisions 

and 200 times better than the bandwidth, which determines the accuracy of the spectral device 

with respect to Rayleigh criterion. 

The result obtained allows us to talk about the creation of a fundamentally new gamma 

spectrometer with unique capabilities in measuring the gamma radiation spectrum. 

The result presented above is not a single test. Earlier the authors obtained similar results for 

nuclear magnetic resonance spectra [3], for spectra of reflection of aqueous solutions of sulfuric 

acid [5] and for spectra of absorption of OH-group of high-molecular compounds [7]. 

Conclusions. The method described in this paper makes it possible to measure the 

parameters of spectra with an accuracy that is tens and hundreds of times higher than the 

passport data of the instrument, which is an ideal basis for increasing the resolution of the 

spectrometer and for accurately determining the components concentration. 
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СКОРИНГОВІ КАРТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Стаття присвячена аналізу особливостей розробки скорингових карт: 

послідовності етапів, дійових осіб, методології розробки. На прикладі аналізу кредитних 

ризиків показано, як формується скорингова карта та розраховуються скорингові бали. 

Показано, що скорингові карти є ефективним інструментом у вигляді табличних оцінок 

для роботи банківських кредитних аналітиків.  

Ключові слова:скорингові моделі, скорингові карти, аналіз кредитних ризиків 

 

Статья посвящена анализу особенностей разработки скоринговых карт: 

последовательности этапов, действующих лиц, методологии разработке. На примере 

анализа кредитных рисков показано, как формируется скоринговая карта и 

рассчитываются скоринговые баллы. Показано, что скоринговые карты являются 

эффективным инструментом в виде табличных оценок для работы банковских 

кредитных аналитиков.  

Ключевые слова:скоринговые модели, скоринговые карты, анализ кредитных рисков 

 

This paper is devoted to the basic features of scoring card building such as sequence of 

stages, characters, methodology of development. On example of credit risks analysis it is shown 

how scoring card is made and scoring points are calculated. It is shown that scoring cards are 

effective instrument in table points for bank credit analytics working.  

Key words: scoring model,  scoring card, credit risks analysis 

 

Вступ 

Аналіз ситуації та оцінювання ризиків різних видів стає все більш необхідним в 

різних галузях діяльності людини. Критичний погляд на сукупність факторів, що 

впливають на ситуацію, побудова причинно-наслідкових зв’язків, формування гіпотез 

щодо подальшого розвитку подій та оцінювання ймовірності розвитку ситуації в тому або 

іншому напрямку – все це потребує розробки та використання нових методів, теорій та 

напрямків інтелектуального аналізу даних [1]. Побудова математичних моделей без 

розуміння суті поставленої задачі, чинників, факторів, що впливають на певну подію є 

безпідставною, адже математичні моделі потребують не лише уточнення (з точністю до 

константи в строгому випадку), а і зваженості певних факторів, що пов’язані з областю 

застосування моделей, особливостями популяції, статистичного розподілу, наявних 

вибірок для дослідження тощо. Інформація, яка корегується в моделі, може бути 

представлена у вигляді думок експертів, певних знань про навколишнє середовище, 

статистичної звітності, візуального аналізу даних, графічної та символьної інформації 

тощо. Процес аналізу даних для розв’язання задачі оцінювання ризиків не лише 
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відбувається на перетині різних задач та областей, а й потребує уточнення та зважування 

інформації щодо самої предметної області. Зазвичай, ця інформація завчасно не 

збирається та не обробляється в необхідному вигляді, частина інформації надається у 

вигляді звітності державних та міжнародних організацій, соціологічних та маркетингових 

опитувань, електоральних уподобань тощо. Сам процес аналізу даних різного характеру 

відбувається після збору та обробки первинних даних, а тому виникає необхідність як у 

реалізації послідовності інтелектуального аналізу даних, так і у представленні результатів 

аналізу у такій формі, яка могла б бути легко застосована на практиці, адаптована для 

даних різних форматів та представлення, бути зрозумілою та наочною для тих, хто буде 

продовжувати здійснювати процес інтерпретації результатів аналізу.  

Постановка задачі 

На прикладі аналізу кредитних ризиків показати доцільність та зручність 

використання скорингових карт, побудованих на основі скорингових моделей. 

Напрацювати рекомендації для автоматизації процесу аналізу ризиків банківської 

діяльності за допомогою спеціальних скорингових інструментів. 

 

Скорингова модель як інструмент розробки скорингової карти 

Інструментом для самого процесу аналізу, застосування та інтерпретації 

результатів у банківській сфері можуть бути скорингові карти. Кредитний скоринг — це 

система оцінювання кредитоспроможності особи, що основана на чисельних статистичних 

методах [2, 3]. На основі певних соціально-демографічних та кредитних параметрів 

позичальника  розробляють скорингову математичну модель оцінки повернення кредитів: 

),(
j

i

j
xwFS  ,      

де   
j

w  – ваги параметрів  
j

i
x  . 

За скоринговою моделлю для кожного набору параметрів конкретного клієнту та 

кредитного продукту визначаються скорингові бали [4]. Для зручності роботи кредитних 

спеціалістів розробляють спеціальні скорингові карти, які є узагальненням скорингових 

оцінок, отриманих за існуючою статистикою у банку та експертних знань, що базуються 

на досвіді експертів в галузі кредитування та рекомендацій НБУ. В скоринговій таблиці 

визначена сукупність балів для кожної суттєвої змінної-характеристики клієнту та 

кредитного продукту в залежності від значення, яке вона набуває (табл. 1).  
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Таблиця 1. Приклад скорингової карти  

        

Наприклад, для змінної «Age» позичальник віком до 23 років отримує 63 бали, від 

23 до 25 років – 76 балів, 25..28 – 79 балів, 28..34 – 85 бали, 34..46 – 94 бали, 46–51 – 103 

бали,  більше 51 року – 105 балів. Таке саме ранжування міститься в скорингової таблиці і 

по інших змінних. Якщо у вибірці існують пропущені значення, то передбачається їх 

оцінювання, зазвичай, у вигляді штрафних балів. Таким чином, скорингова таблиця є 

зручним, наочним та універсальним інструментам, що дозволяє автоматизувати процес 

розгляду кредитних заявок та скоротити час розгляду та прийняття рішення щодо видачі 

кредиту.  

 

Методологія розробки скорингових карт 

Розробка скорингових карт передбачає виконання певних вимог до вхідних даних, 

стандартів формування вибірок даних та обов'язкового набору учасників.  

Методологія розробки скорингових карт суттєво залежить від наступних факторів: 

 якість доступних даних;  

 тип очікуваного результату, тобто двійковий («хороший»/«поганий») або 

неперервний (прибуток/збитки в доларах США); 

 розмір доступних вибірок; 

 платформа для впровадження (тобто чи можливе впровадження певної скорингової 

карти в системі обробки заявок); 

 можливість інтерпретації результатів, наприклад зручність обслуговування бальної 

системи оцінки скорингових карт, побудованих на основі регресії; 

 відповідність методології правовим нормам: зазвичай, наглядові органи вимагають, 

щоб методи, що використовуються, були прозорими та просто пояснювались; 
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 можливість відслідковувати і діагностувати ефективність скорингових карт.  

Для ефективної роботи над розробкою скорингових карт (СК) банк формує 

команду фахівців для коректної розробки з урахуванням останніх аналітичних 

досліджень, використанням новітніх інформаційних технологій для основних напрямів 

діяльності банку [5]. Команда фахівців складається з розробника скорингових карт, ризик-

менеджера продукту чи портфелю карт, менеджерів продукту, менеджерів операційної 

діяльності, керівника проекту, менеджерів інформаційних технологій, співробітників 

відділу управління ризиками та юридичного відділу (рис. 1). Кожен з них взаємодіє з 

іншими учасниками проекту, узгоджує спірні питання з керівником проекту та передає 

інформацію розробнику скорингових карт.  

Основні етапи розробки і впровадження скорингових карт  

Етап 1. Підготовка і планування 

 укладання бізнес-плану; 

 визначення організаційних цілей та ролі скорингової карти; 

 вибір між внутрішньою та зовнішньою розробкою і визначення типу скорингової 

карти; 

 розробка плану проекту; 

 визначення ризиків проекту; 

 визначення складу учасників проектної групи та їх обов’язків. 

Етап 2. Аналіз даних та параметрів проекту 

 аналіз доступності і якості даних 

 збір даних для визначення параметрів проекту; 

 визначення параметрів проекту; 

 визначення показового періоду та «вікна вибірки»; 

 визначення категорій поведінки (цілі); 

 виключення; 

 сегментація; 

 методологія; 

 перегляд плану впровадження. 
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 виконання статичного аналізу; 

 збір даних за специфікаціями;  

 облік всіх випадкових змін даних; 

 забезпечення статистичної 

достовірності процесу розробки СК. 

Менеджер(и) 

операційної 

діяльності 
 

 управління роботою підрозділів: збору 

кредиторської заборгованості, обробки, 

оцінки та прийняття рішень по кредитних 

заявках. 

 управління портфелем компанії; 

 використання СК;  

 на етапі проектування/ впровадження 

СК контроль  бізнес-аспектів; 

 корегування прогнозовані показники 

ефективності. 

 

Ризик-менеджер 

продукту чи 

портфелю карт 
 

 відповідальність за управління 

продукцією компанії; 

 допомога у виборі критеріїв 

сегментації та характеристик; 

 координація розробки нових заявок. 

Менеджер(и ) 

продукту 
 

 перевірка запропонованих критеріїв 

сегментації та характеристик у СК на 

відповідність діючому законодавству. 

 

 Відповідальність за фінансові та 

операційні ризики на корпоративному рівні. 

Розробник 

скорингових карт 
 

 управління проектом; 

 розробка плану та строків проекту; 

 погодження процесів розробки та 

впровадження, а також управління 

іншими ресурсами проекту. 

 

Керівник проекту 

 

Співробітники 

відділу управління 

ризиками 

 

Співробітники 

юридичного відділу 

 

 управління програмними і апаратними 

продуктами компанії; 

 взаємодія з розробниками СК щодо 

збору нових типів даних; 

 розгортання програмних платформ для 

застосування СК і роботи з даними. 

 

Менеджери 

інформаційних 

технологій 
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Рис.1 Основні дійові особи та їх функції при розробці скорингових карт 

 Етап 3. Створення бази даних для розробки моделі 

 формулювання вимог до вибірки; 

 формування вибірки; 

 збір та побудова навчальної вибірки; 

 поправка на апріорні ймовірності (факторинг). 

Етап 4. Розробка скорингової карти 

 дослідження даних; 

 визначення пропущених значень та викидів; 

 виявлення кореляції; 

 аналіз вихідних характеристик; 

 створення попередньої скорингової карти; 

 аналіз відхилених заявок;  

 фінальний етап створення скорингових карт; 

 визначення шкали скорингової карти; 

 вибір скорингової карти; 

 контроль скорингової карти.  

 

Етап 5. Управлінські звіти по скоринговим картам 

 таблиця виграшу (gains tables); 

 звіти по характеристикам. 

Етап 6. Впровадження скорингових карт 

 контроль перед впровадженням; 

 розробка стратегії; 

 скорингові стратегії;  

 установка рівнів відсікання; 

 правила кредитних політик; 

 коригування. 

Етап 7. Дії після впровадження 

 звіти для моніторингу ефективності скорингових карт та кредитного портфелю; 

 управлінські звіти по скорингових картах; 

 звіти для моніторингу ефективності кредитного портфелю [5]. 
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Послідовність розробки та налаштування скорингової карти представлена на рис. 2.  

  

 
Рис. 2 Послідовність розробки скорингової карти 

Початковий аналіз характеристик передбачає створення зв’язків на основі бізнес-

логіки шляхом групування атрибутів, які перевищують мінімальний критерій 

інформативності. Альтернативний, суто статистичний підхід, передбачає встановлення 

тільки таких зв’язків, які збільшують інформативність чи інші показники. 

Підхід, що приймає до уваги особливості бізнесу, має перевагу таких причин: 

 Логічні зв’язки гарантують, що результуючі ваги після регресії будуть мати сенс. 

Також гарантується, що після присвоєння атрибутам балів в процесі створення 

скорингової карти ці бали будуть логічними (наприклад, люди більш старшого віку 

зазвичай набирають більше балів, ніж молодші). 

 Логічні зв’язки забезпечують участь у процесі кінцевих користувачів всередині 

компанії та співробітників операційного відділу. Коли скорингова карта 

підтверджує  накопичений різними підрозділами досвід, вона забезпечує більш 

високий рівень достовірності при автоматизованому процесі прийняття рішень. 

 Логічні зв’язки підтверджують бізнес-досвід, тому вони на крок попереду суто 

статистичної оцінки. Це дозволяє використовувати бізнес-досвід для 

удосконалення прогнозного моделювання і робить модель більш придатною для 

бізнес-практики.  

 Найважливіша роль процесу узагальнення зв’язків шляхом їх логічного групування 

– це зниження ризику перенавчання. В результаті не буде необхідності включати в 

модель кожну випадкову зміну даних, призначаючи необмежену кількість ваг 

незгрупованим атрибутам. Тепер можна ранжувати ризики і моделювати тренди. І 

застосовувати скорингову карту до вхідної популяції з певною еластичністю (є 

можливість деякої зміни в популяції), і забезпечити її стабільність протягом 

довшого періоду.  

  

 

Аналіз відхилених заявок 

(Reject Inference) 

 

  

Обробка  

даних та їх 

очистка 

Початковий аналіз 

характеристик (Known 
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скоркарти Scorecard 
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Існують спеціальні автоматичні засоби для розробки та обрахунку скорингових 

карт. Так, у SAS Enterprise Miner існує спеціальна компонента Scorecard, яка відповідає за 

автоматичний розрахунок скорингової карти за результатами регресійної моделі, 

побудованої за даними начальної вибірки. Також вона надає сукупність звітів за 

статистичними показниками за якістю (предикативною здатністю) побудованої 

скорингової карти і дозволяє визначити оптимальний бал відсікання: діаграму розподілу 

скорингових балів (Score Distribution), таблицю зі статистикою за групами скорингових 

балів (Gains Table), групу звітів Strength, звіти про якість моделі: графік зі статистикою 

Колмогорова-Смірнова для різних балів відсікання показує предикативну точність моделі 

(ROC Plot), графік, що показує процентну кількість прогнозованих ―дефолтів‖, 

накопичених в сумі для різних балів відсікання (Captured Event Plot), табличний звіт зі 

статистичними показниками, що характеризують предикативну точність. 

Для відбору найбільш значущих вхідних змінних в модель використовуються 

коефіцієнти Gini та Information Value. Для формування груп значень (групування) в якості 

критеріїв розбиття діапазону значень на групи використовуються коефiцiєнти Weight of 

Evidence (WOE). 

Скорингова карта є візуальним представленням роботи логічних алгоритмів 

побудови 

скорингових моделей. Серед методів для побудови скорингових карт, зокрема, 

використовуються: логістична регресія, нейронні мережі, дерева рішень, мережі Байєса, 

нечiткi підходи тощо [3, 4]. Скорингова карта є модифiкацiєю експертного підходу, де в 

якості експертних оцінок використовуються скоринговi бали, обчислені за допомогою 

скорингових моделей наступним чином:  
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де   – коефiцiєнти регресії; 

jwoe  –  оцiнки WOE для атрибутів моделі; 

n  –  кiлькiсть характеристик в моделі; 

a  –  вiдрiзок, що вiдсiкається на осі логiстичною регресією; 

k –  кiлькiсть груп (атрибутів) для кожної характеристики. 

За результатами таких оцiнювань отримується таблиця скорингових балiв, які 

надаються за кожною характеристикою клієнту, i обраховується сумарний скоринговий 

бал. 

На етапі аналізу відхилених заявок при побудовi скорингових карт (Reject 

Inference) існуюча навчальна вибірка доповнюється за рахунок даних по претендентам, 

яким було відмовлено у видачi кредиту, водночас автоматично проводиться розмежування 

претендентів на позитивні та негативні випадки. 

Для оцінки якості побудованої скорингової карти використовуються наступні 

характеристики: помилки першого та другого роду, ROC-крива або крива Лоренца, 

вартість неправильної класифікації (втрати внаслiдок видачі кредитів "поганим" клієнтам 

та втрачені можливості внаслiдок невидачі кредитів "добрим" клієнтам) тощо. Суттєвим 
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на етапі розробки та у подальшому застосуванні скорингової карти є правильний вибір 

порогу вiдсiкання моделі, тобто такої оцінки, яка сумарно розраховується по всіх 

характеристиках клієнта. 

Етап валiдацiї скорингової карти передбачає порівняння статистик для розроблених 

версій скорингових карт та порівняння розподiлiв хороших та поганих клiєнтiв для 

розроблених версiй, обрання кращої з них для подальшого використання. Особлива увага 

звертається на процент неправильної класифікації, «силу передбачення» скорингової 

карти – інформаційний критерій Акайке, Байєсовий критерій Шварца, статистику 

Колмогорова-Смірнова і т.ін.   

Слід зазначити, що навіть після впровадження скорингової карти процес 

моніторингу ефективності скорингових карт продовжується, оскільки в процесі її роботи 

можуть зазнати змін фактори та характеристики, що були включені в скорингову модель, 

змінитися законодавство або ключовi фактори оцінки. На практиці використання 

скорингових карт є ефективним інструментом для ризик-менеджерiв, оскільки дає наочне 

представлення щодо рівня ризикованості того чи іншого клієнту чи продукту. 

В деяких випадках є сенс встановити контрольні точки у відповідності з правилами 

кредитної політики. Наприклад, якщо політика компанії вимагає, щоб на розгляд 

передавались кредити з коефіцієнтом обслуговування більше 42%, то необхідно здійснити 

групування коефіцієнту обслуговування боргу і встановити поріг на рівні 42%. Перевага 

подібного групування полягає в тому, що воно мінімізує спотворення скорингової карти, 

викликане таким правилом кредитної політики, і дозволяє виділити клієнтів, на яких це 

правило впливає. Крім того, таке групування дозволяє перевірити існуюче представлення і 

ті правила політики, які діяли досі. Наприклад, воно дозволяє зрозуміти, чи має сенс 

встановлювати контрольну точку на рівні 42% або перенести її на більш високий рівень 

для збільшення диференціації рівнів.  

Висновки 

Розроблення та використання скорингових карт є ефективним інструментом 

трансформації експертного знання та статистичного аналізу вхідних даних для 

полегшення процесу прийняття оперативних кредитних рішень та скорочення часу видачі 

кредитів на місцях. Скорингові карти дозволяють оцінити рівень ризику того чи іншого 

продукту чи клієнту, і саме впровадження скорингових карт дозволило банкам 

автоматизувати процес розгляду кредитних заявок та видачу споживчих кредитів 

протягом 30 хвилин.   

Проведені експериментальні дослідження підтвердили доцільність використання 

скорингових карт для аналізу кредитних ризиків та оцінювання ризиків поведінки, 

шахрайства, кредитоспроможності тощо. Скорингові карти є зручним інструментом у 

вигляді табличних оцінок, з яким можуть працювати не спеціалісти в області аналізу 

даних.  
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МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗАЛИШКОВИХ 

РИЗИКІВ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ОБ’ЄКТІВ 

 

Для оцінки захищеності конфіденційності інформації телекомунікаційних мереж із 

використанням відповідних систем захисту інформації запропоновано математичні 

моделі для визначення ймовірностей подолання порушником складових системи захисту 

конфіденційності. 

Ключові слова: загроза, захист, конфіденційність, модель, порушник, ресурси, 

телекомунікаційна мережа. 

 

Для оценки защищенности конфиденциальной информации телекоммуникационных 

сетей с использованием соответствующих систем защиты информации предложены 

математические модели для определения вероятностей преодоления нарушителем 

составляющих системы защиты конфиденциальности. 

Ключевые слова: угроза, защита, конфиденциальность, модель, нарушитель, 

ресурсы, телекоммуникационная сеть. 

 

To assess the protection of confidentiality of telecommunications networks using 

appropriate information security systems proposed mathematical model to determine the 

probability of overcoming the offender components of privacy. 

Keywords: threat protection, confidentiality, model, the offender, resources, 

telecommunications network. 

Вступ 

Загально відомо, що на сучасному етапі розвитку телекомунікаційних мереж (ТКМ) 

захист їх ресурсів, насамперед інформації, є дуже важливою й актуальною проблемою. 

Для цього розробляються чи використовуються системи захисту, які забезпечують той чи 

інший рівень захищеності інформації Нормативними документами Системи технічного 

захисту України [1] визначені наступні властивості захищеності інформації: 

конфіденційність,  цілісність, доступність. Відомі розробки щодо оцінки цих  

властивостей захищеності. Так, в роботі [2] запропонована методика оцінки загроз 

ресурсам інформаційних систем на основі аналізу моделей порушника, можливих каналів 

і видів загроз ресурсам інформаційних систем, моделі загроз та методика аналізу 

можливих контрзаходів для забезпечення припустимої захищеності та залишкового 

ризику. Окрім того, в [3] для оцінки захищеності інформації автоматизованих систем 

запропоновано моделі відповідних систем захисту інформації та методики визначення 

ймовірностей подолання порушником засобів захисту тих чи інших властивостей 
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захищеності  величин залишкового ризику. Як  величина залишкового ризику при 

забезпеченні конфіденційності в цих роботах запропонована ймовірність порушення 

конфіденційності − qпк. Показано, що для забезпечення безпеки інформаційних об’єктів 

необхідним є застосування певних засобів захисту, а для визначення згаданого ризику −  

знання їх відповідних характеристик у вигляді ймовірностей їх подолання потенційними 

порушниками. Цими засобами є засоби захисту  від несанкціонованого доступу із 

ймовірністю їх подолання q1 у складі засобів адміністрування доступом (з ймовірність 

подолання qад); засобів охоронної сигналізації (з ймовірність подолання qос); засобів 

управління фізичним доступом (з ймовірність подолання qуфд); засобів організаційного 

обмеження доступу (з ймовірність подолання qоод); засобів захисту конфіденційності в 

засобах телекомунікаційної мережі (в разі використання ТКМ, яка є підключеною до 

інших ТКМ підприємства чи є елементом розподіленої мережі більш високого рівня) (з 

ймовірність подолання qкткм). Окрім того, для виключення несанкціонованого отримання 

користувачем інформації через засоби віддаленого доступу до інформаційних об’єктів, 

використовуючи витоки інформації (з ймовірність подолання qзві), та вірусні атаки (з 

ймовірність їм протидії qав), а також засобів контролю цілісності (з ймовірність подолання 

qкц) та засобів забезпечення доступності (з ймовірність їм протидії qпд).  

Чисельні значення відповідних змінних для розрахунку згаданих показників 

захищеності інформації (величин залишкового ризику − ймовірностей порушення тієї чи 

іншої властивості захищеності інформації), можуть бути або розрахованими (більшість з 

них), якщо відомі їх складові, чи закони розподілу відповідних ймовірностей, або можуть 

бути визначеними методом експертних оцінок. В останньому випадку ці показники 

потребують уточнення чи корегування службою захисту інформації, виходячи з досвіду 

експлуатації чи застосування системи захисту інформації з відповідною корекцією 

―Планів захисту інформації, заходів із захисту, складу та можливостей засобів захисту 

тощо. 

У цій статті, у більшості випадків, розподіл імовірностей подій, пов’язаних зі спробами 

несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів, уважається рівномірним. Це 

пов’язано з тим, що, по–перше, такий закон розподілу є найскладнішим для 

функціонування систем захисту, а по друге, з відсутністю підстав для використання 

математичних апаратів інших законів розподілу. У разі можливості визначення параметрів 

потоків випадкових величин потрібні значення ймовірностей визначені з використанням 

відповідного математичного апарату. 

Нижче викладені співвідношення для практичного визначення показника захищеності 

конфіденційності інформації з урахуванням попередніх зауважень. 

1. Методики визначення вихідних даних для оцінки залишкових ризиків при 

забезпеченні захисту конфіденційності інформації  

Нагадаємо, що в [3] величину залишкового ризику  ймовірність порушення 

конфіденційності qпк визначено як: 

qпк = qкзі·[1 (1q1)·(1 qзв)·(1 qaв1)], 

де 

q1 = qад·[1 (1 qос)· (1 qуфд)· (1 qоод)·(1qкткм)], 

Тому, у якості вихідних даних для визначення показників конфіденційності інформації  

необхідно визначити ймовірності подолання порушником (відповідною загрозою) засобів: 
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1. Криптографічного захисту qкзі; 

2. Захисту інформації від несанкціонованого доступу q1, для чого, в свою чергу, слід 

визначити ймовірності подолання: засобів управління фізичним доступом qуфд 

адміністрування доступом qад, організаційного обмеження доступу qоод, охоронної 

сигналізації qос, засобів захисту від впливів із телекомунікаційній мережі qкткм; 

3. Захисту від витоків інформації технічними каналами qзв; 

4. Антивірусного захисту qaв. 

Визначення ймовірності подолання засобів криптографічного захисту 

При визначенні ймовірності подолання порушником (відповідною загрозою) засобів 

криптографічного захисту для випадку використання у відповідній ТКМ підприємства 

певних алгоритмів криптозахисту (наприклад, за ГОСТ 2814789) 

qкзі = qзм·qзкп·qкн, 

будемо вважати ймовірність знання порушником мови документу qзм = 1, та ймовірність 

qзкп наявності в нього засобів криптографічного перетворення qзкп = 1.  

Примітка 4. При використанні в складі засобів технічного захисту інформації (ТЗІ) 

засобів криптографічного перетворення критичної інформації, величину ймовірності того, 

що порушник має необхідні ключі для засобів криптографічного перетворення qкн, 

виходячи з умови їх надійного приховування відповідними користувачами, слід визначати 

з врахуванням необхідності прямого перебору усіх можливих ключових наборів. 

Приклад. Якщо засобами криптографічного перетворення реалізується алгоритм за 

ГОСТ 28147–89, або аналогічний йому, з кількістю варіантів ключів Nкл = 2
256

, то закон 

розподілу цієї ймовірності можна вважати рівномірним, і ймовірність подолання засобів 

криптозахисту Ркзі при може бути прийнятою рівною qкн = Nкл
–1

 = 2
–256

. При цьому 

ймовірність порушення конфіденційності qпк слід вважати знехтувано малою, незалежно 

від застосування інших засобів забезпечення конфіденційності. 

При таких умовах 

qкзі = 2
–256

. 

Звернемо увагу, що такий варіант побудови системи захисту може бути 

неефективним у разі необхідності користувачам працювати з критичною інформацією: 

вводити з клавіатури, відображати на екранах моніторів та таке інше), коли порушення 

конфіденційності може бути здійснено за рахунок витоків інформації технічними 

каналами. 

В останньому випадку, а також в разі відсутності в складі засобів ТЗІ засобів 

криптографічного перетворення критичної інформації, величину ймовірності qкн знання 

(наявності в порушника) ключових наборів слід вважати такою, що qкн = 1 і тоді qкзі = 1. 

Визначення ймовірності подолання засобів захисту інформації від несанкціонованого 

доступу 

Нагадаємо, що ймовірність подолання засобів захисту інформації від 

несанкціонованого доступу 

q1 = qад·[1 (1 qос)· (1 qуфд)· (1 qоод)·(1qкткм)], 

Величина qад ймовірності подолання засобів адміністрування доступом з 

використанням механізмів базового та прикладного програмного забезпечення 

визначається можливостями системи автентифікації з використанням паролів відповідних 
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користувачів. Величину цієї ймовірності можна визначити через кількість символів у 

паролі (довжину паролю) 

qад = 2
–8n

, 

де n – кількість символів у паролі користувача. 

Приклад. При довжині пароля користувача у 8 символів 

qад = 2
–64

. 

Величина qос – ймовірності подолання засобів охоронної сигналізації визначається їх 

наявністю у відповідних підрозділах, кількістю рубежів виявлення, паспортними даними 

відповідних засобів виявлення (надійність пульта охоронної сигналізації, датчиків (перш 

за все, їх контактних груп), ліній сполучення датчиків з пультом, кутові та дальностні 

параметри діаграм направленості, чутливість на рух і т.п.) та умовами їх застосування. 

Не важко зробити висновок що в разі використання у якості засобів охоронної 

сигналізації приміщень, де використовується  елементи ТКМ, s рубежів виявлення з 

ймовірністю qосj подолання j  го із цих рубежів 






s

j

осjос qq

1 . 

Наприклад, в разі використання одного рубежу виявлення (контактні групи на вхідних 

дверях та датчики порушення цілісності на вікнах), в якості ймовірності подолання 

засобів охоронної сигналізації можна використати показники надійності цього засобу 

(контактних груп та пульта охоронної сигналізації), тобто  ймовірність безвідмовної 

роботи на інтервалі використання Р1(t), де: t  тривалість інтервалу використання. 

qос1 = Р1(t) = ехр (λt), 

λ  інтенсивність відмов засобів охоронної сигналізації. 

Приклад. При λ = 10
7

 1/с, t = 56880 с (15 год. 48 хв.) λt = 5,688•10
3

. Врахуємо ту 

властивість експоненційних функцій, що при х << 1 ехр (х) ≈ 1  х, а, відтак, 1  ехр (х) 

≈ х: 

qос= 1  Р1(t) = 5,688•10
3

. 

При використанні двох рубежів охоронної сигналізації, наприклад, окрім  вище 

наведеної  системи з використанням датчиків руху з аналогічною ймовірністю 

безвідмовної роботи на інтервалі використання, 

qос= 1  (1  Р1(t))•(1  Р2(t)) ≈ (5,688•10
3

)
2
 = 3,2•10

5
. 

Величина qуфд ймовірності подолання засобів управління фізичним доступом 

визначається можливостями системи автоматичної автентифікації з використанням носіїв 

Pin–кодів. Величина ймовірності подолання засобів управління фізичним доступом 

визначається кількістю символів в Pin–коді (довжиною Pin–коду) та кількістю символів 

додаткової інформації для автентифікації користувача 

qуфд = 2
–8k

, 

де k  довжина коду, використаного для розміщення ідентифікаційної інформації в 

персональному ідентифікаторі (Pin–коді) та в додатковій інформації для автентифікації 

користувача при використанні носіїв Pin–кодів. 

Приклад. Для носіїв Pin–кодів з довжиною унікального Pin–коду в 8 символів (байтів)  

qуфд = 2
–64

, при використанні носіїв Pin–кодів з довжиною унікального Pin–коду в 8 
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символів та трьома областями пам’яті (ідентифікатор – 8 байтів, пароль – 8 байтів, області 

Secure – 48 байти) qуфд = 2
–544

. 

Величину qоод – ймовірності подолання засобів організаційного обмеження доступу 

(ймовірність недотримання порушниками, у тому числі персоналом відповідних 

підрозділів підприємства, у яких використовуються ТКМ, посадових інструкцій, наказів та 

розпоряджень керівництва щодо забезпечення безпеки інформації тощо) можна визначити 

методом експертних оцінок. 

Приклад. Нехай величина ймовірності подолання засобів організаційного обмеження 

доступу методом експертних оцінок прийнята на рівні 

qоод = 10
–3

. 

Величина qкткм – ймовірності подолання засобів захисту від впливів із 

телекомунікаційній мережі для випадку підприємства при використанні ізольованих ТКМ 

слід вважати такою, що 

qкткм = 0. 

Приклад. Нехай величини подолання відповідних засобів захисту інформації від 

несанкціонованого доступу визначено такими, як і раніше, тобто: 

qад = 2
––64

 = 10
–19

, qос= 3,2•10
5

, qуфд = 2
–544

, qоод = 10
–3

, qкткм = 0. 

Тоді, використовуючи те, що qкткм = 0 та приблизну рівність  



s

j

jq
1

)1( ≈ 





s

j

jq
1

1 (розклад добутку в ряд Маклорена при обмеженні першими двома членами ряду), 

отримаємо 

q1 = qад·[1 (1 qос)· (1 qуфд)·(1 qоод)·(1 qкткм)] ≈ 

≈ 2
––64

·( qос + qуфд + qоод) ≈ 10
–19

·10
–3

 ≈ 10
–22 

≈ 2
––74

. 

Визначення ймовірності подолання засобів захисту інформації від її витоків 

технічними каналами 

Захист інформації від її витоків технічними каналами в ТКМ слід розглядати як 

сукупність заходів та засобів захисту від наступних видів витоків: 

- електромагнітних (по каналам побічного електромагнітного випромінювання); 

- електричних (за рахунок нерівномірності споживання струму); 

- параметричних (паразитної генерації шляхом застосування спеціального ―ВЧ – 

опромінювання‖, електромагнітне поле якого взаємодіє з елементами ЗОТ і модулюється 

інформаційним сигналом); 

- при передачі інформації мережними кабелями (витік через мережні кабелі, особливо 

в разі розташування елементів ТКМ у різних приміщеннях) з використанням індукційного 

перехоплення інформації. За даними відкритого друку, сучасні індукційні датчики здатні 

знімати інформацію не тільки з ізольованих кабелів, але й з кабелів, захищених подвійною 

бронею зі сталевої стрічки й сталевого дроту. 

Зрозуміло, що ймовірність подолання порушником (відповідною загрозою) засобів 

захисту від витоків інформації технічними каналами qзв слід розглядати як імовірність 

складної події, яка полягає в наявності витоків тим чи іншим технічним каналом та в 

подоланні засобів захисту кожного із цих видів витоків. 
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Позначимо ймовірності наявності витоків електромагнітним, електричним, 

параметричним каналами та через мережні кабелі через Ремв, Рев, Рпв та Рмк відповідно, а 

умовні ймовірності подолання засобів захисту кожного із цих видів витоків (при умові 

наявності відповідних витоків)  через qемв, qев, qпв, qмк тоді 

qзв = Ремв• qемв + Рев • qев + Рпв • qпв + Рмк • qмк. 

При цьому методика розрахунку ймовірностей подолання засобів захисту кожного із 

цих видів витоків полягає в наступному. 

Перш за все, необхідно визначити ймовірності наявності кожного із видів витоків 

інформації кожної із ТКМ підприємства. Це здійснюється за результатами обстеження 

приміщень та ТКМ підприємства (їх засобів), під час якого встановлюються наявність, 

рівні відповідних витоків та здійснюється оцінка їх ймовірностей. 

На етапі попередньої оцінки ймовірності наявності кожного із видів витоку 

визначаються службою захисту інформації підприємства методом експертних оцінок. 

Увага! При визначенні величин даних ймовірностей слід дотримуватися нормуючої 

умови: 

Ремв + Рев + Рпв + Рмк = 1. 

Приклад. З урахуванням особливостей ТКМ деякого підприємства (наприклад, 

живлення підприємства від окремої підстанції, живлення кожної із ТКМ окремими 

фідерами, наявність мережних фільтрів в фідерах живлення, надійного заземлення тощо) 

методом експертних оцінок можуть бути встановлені наступні значення ймовірностей: 

1. Імовірність наявності електромагнітних (по каналам побічного електромагнітного 

випромінювання) витоків становить Ремв = 1; 

2. Імовірність наявності електричних (за рахунок нерівномірності споживання струму) 

витоків становить Рев = 0; 

3. Імовірність наявності параметричних витоків дорівнює Рпв = 0. 

4. Імовірність витоків через мережні кабелі Рмк = 0. 

По друге, визначити умовні ймовірності подолання порушником засобів захисту по 

кожному із видів витоків  qемв, qев, qпв, qмк.  

Наведені нижче міркування щодо визначення умовних імовірностей подолання 

порушником засобів захисту для визначеності прив’язані до засобів захисту від витоків по 

каналам побічного електромагнітного випромінювання, хоча, зрозуміло, цей підхід може 

бути застосованим і до засобів захисту від витоків і іншими технічними каналами витоку з 

урахуванням їх певних особливостей. 

Оскільки умовою захисту інформації є запобігання приймання порушником без 

спотворень такої частки інформаційного об’єкту, яка є достатньою для сприйняття 

(розуміння) ним змісту даного інформаційного об’єкту (наприклад, повідомлення чи 

частки тексту), то не важко помітити, що така задача є класичною задачею визначення 

ймовірності приймання порушником сигналів  в умовах впливу шумів (завад). З відсіля 

витікає й методика визначення необхідних вихідних даних  умовних ймовірностей 

подолання порушником засобів захисту по кожному із видів витоків  qемв, qев, qпв, qмк. 

При цьому слід враховувати, що основними засобами захисту конфіденційності 

інформації є засоби зниження в точці приймання співвідношення сигнал/шум (засоби 

екранування приміщень, де розташовані елементи ТКМ, чи власне елементів ТКМ та 

генератори шумів). У цьому випадку при забезпеченні захисту від витоків інформації 



 

42                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

технічними каналами умовну ймовірність подолання порушником засобів захисту можна 

трактувати як імовірність правильного приймання порушником інформаційних сигналів, 

спотворених шумами qемв = 1  Рсп, де   Рсп  ймовірність спотворення в одному біті 

(ймовірність спотворення). 

Відомо [5], що ймовірність спотворення в одному біті (ймовірність спотворення) Рсп є 

функцією співвідношення сигнал/шум h
2
 (див. рис. 4 [6, 7]):  

Рсп = 1  Ф (α), 

де  2/2h , а 
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 функція Лапласа (інтеграл ймовірності спотворення). Для обчислення цієї функції 

слід скористатися наступними відомими співвідношеннями. Для випадку  

Рсп ≤ 0,5: 
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Рис.1 До розрахунку ймовірності спотворення символів: а)  центрована нормована 

щільність нормального закону ймовірностей, б)  ймовірність спотворення символу 

де 
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0

2

2/1 dtеФ
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 функція Лапласа  Гауса, яка є табульованою. Для даного випадку й достатньо 

великих значень цього співвідношення (h
2
 ≥ 3) вираз для розрахунку цієї ймовірності 

може бути наданим у вигляді [5]: 

Рсп = 0,5ехр(–α
2
h

2
/2), 

де: h
2
 – співвідношення сигнал/шум, h

2
 = Рс/Рш, Рс – потужність сигналу (в даному 

випадку  електромагнітного витоку) у діапазоні (в смузі) частот відповідного джерела 

витоку інформації (екрани, клавіатура, магнітні диски та таке інше), Рш – потужність 
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адитивної суміші спеціальних шумів (шумів, які в даному випадку створюються 

спеціальними генераторами для маскування витоку сигналів), природних, індустріальних 

та інших шумів, α
2
 – коефіцієнт, який залежить від виду модуляції сигналу (α

2 
= 0,5 для 

амплітудної модуляції, сигналів типу відеосигнал, що є притаманними локальним 

обчислювальним мережам). 

Для випадку маскування сигналів (запобігання витоку інформації технічними 

каналами) з урахуванням природної надлишковості мови, яка перевищує 50%, величину 

Рсп за рахунок застосування генераторів шуму відповідної потужності чи за рахунок 

застосування засобів екранування приміщень або окремих елементів ТКМ необхідно 

забезпечувати на рівні, який значно перевищує 0,5 і тоді [6, 7]: 

Ф(α) = 
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причому (див. рис. 1) при Рсп ≥ 0,5 значення h
2
 у виразі α = 2/2h  повинно відображати 

співвідношення потужностей не сигналу і шуму, а навпаки,  співвідношення 

потужностей шуму і сигналу.  

Вираз (1) слід і доцільно використовувати при Рсп ≤ 0, 997 (h
2
 ≤ 3), коли можна 

скористатися таблицями інтегралу Гауса. Неважко зрозуміти, що для даного випадку й 

достатньо великих значень цього співвідношення (h
2
 ≥ 3, Рсп ≥ 0,997) вираз (1) для 

розрахунку останньої ймовірності може бути наданим у вигляді: 

Рсп = 1  0,5ехр(–α
2
/4). 

Отже для випадку застосування генераторів маскуючих шумів і Рсп ≥ 0,5; h
2
 ≥ 3 

                 qемв = 0,5ехр(–h
2
/4).                        (3) 

Зауважимо, що оскільки генератори шуму по відношенню до джерел витоків 

інформації розташовані практично в одному місці (враховуючи, що відстань від точки 

приймання витоків до джерела витоків та відстань від точки приймання витоків до 

генератору шуму практично однакові), то співвідношення сигнал/шум в точці приймання 

є близьким до співвідношення сигнал/шум в точці, як розташована в безпосередній 

близькості до джерела витоків. 

Визначення величин Рс – потужності сигналу (в даному випадку  електромагнітного 

витоку) в діапазоні (в смузі) частот відповідного джерела витоку інформації (системні 

блоки, монітори, клавіатура, магнітні диски та таке інше) та Рш – потужності адитивної 

суміші спеціальних шумів (шумів, які в даному випадку створюються спеціальними 

генераторами для маскування витоку сигналів), природних, індустріальних та інших 

шумів, а відтак  і співвідношення h
2
 здійснюється за результатами обстеження 

приміщень та елементів ТКМ підприємства. 

Захист інформації від електричних витоків (за рахунок нерівномірності споживання 

струму), паразитної генерації тощо, слід забезпечувати спеціальними елементами захисту 

інформації ТКМ від витоку технічними каналами та спеціального впливу на неї (мережні 
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та інші фільтри, надійне заземлення та т. ін.) Склад цих засобів, їх компонентів, 

механізмів, функцій та їх необхідні характеристики (внесені затухання в робочому 

діапазоні частот  коефіцієнти ослаблення сигналів витоку) визначаються або їх 

паспортними даними (див., наприклад, табл. 3) або на підставі обстеження відповідних 

джерел витоку інформації з урахуванням вимог Плану ТЗІ та політики безпеки організації, 

як складової Плану ТЗІ. 

Методики визначення умовної ймовірності подолання порушником засобів захисту від 

електричних витоків qев, qпв, qмк та відповідних вихідних даних не відрізняється від вище 

наведеної методики щодо визначення умовної ймовірності подолання порушником засобів 

захисту від електромагнітних витоків 

Визначення, нарешті  шуканої ймовірності подолання порушником засобів захисту від 

порушення конфіденційності інформації за рахунок приймання витоків інформації 

технічними каналами: 

qзв = Ремв∙ qемв + Рев ∙ qев + Рпв ∙ qпв + Рмк ∙ qмк. 

Приклад. Визначимо ймовірності подолання порушником засобів захисту від 

порушення конфіденційності інформації за рахунок приймання витоків інформації 

технічними каналами для умов визначених на підставі обстежень співвідношень 

шум/сигнал h
2
.
 
 

У таблиці 1 наведено деякі проміжні результати та результати визначення шуканої 

ймовірності для значень h
2
 = (0,54; 1,41; 3,24; 22).  

Таблиця 1 

h
2
 h

2
/2 1

0


Ф = α = 2/2h  Ф0 Рсп qзв 

0,54 0,27 0,52 0,2 0,7 0,3 

1,41 0,706 0,84 0,3 0,8 0,2 

3,24 1,64 1,28 0,4 0,9 0,2 

22 11   0,998 0,002 

В останньому рядку таблиці наведено результати з використанням виразу (3). 

Приклад. Нехай на підставі обстеження приміщення та засобів ТКМ, яка розташована 

в даному приміщенні установлено, що максимальне значення напруженості 

електромагнітного поля витоків елементами ПЕОМ в діапазоні частот 40  1000 МГц 

складає близько 950 мкВ/м, а значення напруженості електромагнітного поля генератора 

шуму є таким, що відношення енергетик шум/сигнал h
2
 = 25. Тоді, на підставі виразу (3), 

отримаємо qемв = 0,5ехр(–6,25) =  

=9,6 ∙10
4

. 

Захист інформації від електричних витоків (за рахунок нерівномірності споживання 

струму), паразитної генерації тощо, слід забезпечувати спеціальними елементами захисту 

інформації ТКМ від витоку технічними каналами та спеціального впливу на неї (мережні 

та інші фільтри, надійне заземлення та т. ін.) Склад цих засобів, їх компонентів, 

механізмів, функцій та їх необхідні характеристики (коефіцієнти ослаблення сигналів 

витоку) визначаються на підставі обстеження відповідних джерел витоку інформації з 

урахуванням вимог Плану ТЗІ та політики безпеки організації, як складової Плану ТЗІ. 

Звернемо увагу на те, що значення співвідношення сигнал/шум на виході відповідних 
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засобів захисту дорівнює практично коефіцієнту ослаблення сигналів витоку даного 

засобу. 

Методика визначення умовної ймовірності подолання порушником засобів захисту від 

електричних витоків qев та відповідних вихідних даних не відрізняється від вище 

наведеної методики щодо визначення умовної ймовірності подолання порушником засобів 

захисту від електромагнітних витоків. 

Приклад. З урахуванням наведених вище прикладів  та виразу 

qзв = Ремв∙ qемв + Рев ∙ qев + Рпв ∙ qпв + Рмк ∙ qмк 

отримаємо, що 

qзв = 9,6 ∙104 

Визначення ймовірності подолання засобів фільтрації зовнішніх (віддалених) загроз 

конфіденційності із телекомунікаційних мереж 

Імовірності подолання порушником (відповідною віддаленою загрозою) засобів 

фільтрації зовнішніх (віддалених) загроз конфіденційності із телекомунікаційних мережа 

qкткм визначаються характеристиками засобів та протоколів внутрішньо та зовнішньо 

мережного обміні на транспортному, мережному та канальному рівнях семирівневої 

моделі взаємодії відкритих систем OSI. Для відокремлених ТКМ підприємства величину 

цієї ймовірності  слід прийняти qкткм = 0. 

Визначення ймовірності подолання засобів антивірусного захисту 

Імовірності подолання порушником (відповідною загрозою) засобів антивірусного 

захисту qaв можна визначити, знаючи, приміром, співвідношення між кількістю вірусів, 

занесених у базу засобів антивірусного захисту, та загальною кількістю існуючих, точніше 

відомих на час оцінки, вірусів. Наприклад, якщо кількість вірусів, занесених у базу засобів 

антивірусного захисту, дорівнює Nвз, а загальна кількість відомих вірусів  Nвв, то 

величину qaв можна визначити із виразу 

qaв = 1  Nвз/ Nвв. 

Приклад. Якщо кількість вірусів, занесених в базу Norton Antivirus, складає 68 092 

вірусів, а в базі даних Антивірус Касперського  98 987, то можна вважати, що при 

використанні першого з цих засобів  qaв ≈ 1,5∙10
5

, а другого  10
5

. 

Приклад. Визначимо ймовірність порушення конфіденційності qпк  

qпк = qкзі·[1 (1q1)·(1  qзв)·(1 qaв1)] 

для даних, визначених у вище наведених прикладах: qкзі = {0; 2
–256

 = 10
77

};  

q1 = 10
–22

; qзв = 9,6 ∙10
4

; qaв1 = 10
5

. 

Тоді при відсутності засобів криптографічного перетворення (qкзі = 1) чи використанні 

авторизованими користувачами режимів читання чи модифікації відносно інформаційних 

об’єктів: 

qпк = (q1 + qзв + qaв) ≈ 10
5

, 

а при використанні засобів криптографічного перетворення (qкзі = 1077) і використанні 

відносно інформаційних об’єктів режимів зберігання чи передачі по лініях зв’язку: 

qпк = 10
77

·(q1 + qзв + qaв) ≈ 10
82

. 

Таким чином, для оцінки ступені забезпечення конфіденційності інформаційних 

об’єктів телекомунікаційних мереж при використанням відповідних систем захисту 

інформації в роботі запропоновані підходи та математичні моделі щодо оцінок та 
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визначення ймовірностей подолання порушниками складових застосованих систем 

захисту конфіденційності. 
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БЕЗПЕКОВА СИНГУЛЯРНІСТЬ 

 

Розглянуто особливості розвитку суспільства в сучасний інформаційний період та 

на перспективу. Проведено аналіз загроз, що  мають тенденцію до зростання у процесі 

подальшої технологізації різних сфер діяльності. Запропоновано  можливі шляхи виходу з 

майбутньої кризової ситуації  на основі суттєвого збільшення уваги держави до 

формування інтелектуального капіталу країни та підтримки індустрії програмних 

засобів.  

Ключові слова: інформаційне суспільство, технологічна сингулярність, 

інформаційні технології, програмне забезпечення, кібербезпека, інтелектуальний капітал, 

державне управління.  

 

Рассмотрены особенности развития общества в современный информационный 

период и на перспективу. Проведен анализ угроз, которые  имеют тенденцию к росту в 

процессе дальнейшей технологізації разных сфер деятельности. Предложены  

возможные пути выхода из будущей кризисной ситуации  на основе существенного 

увеличения внимания государства к формированию интеллектуального капитала страны 

и поддержки индустрии программных средств.  

Ключевые слова: информационное общество, технологическая сингулярность, 

информационные технологии, программное обеспечение, кибербезопасность, 

интеллектуальный капитал, государственное управление. 

 

Features development society are considered in a modern information period and on a 

prospect. The analysis of threats that  have a tendency to height in the process of further 

technological different spheres of activity is conducted. The possible ways of exit from future 

crisis situation  on the basis of substantial increase attention of the state to forming intellectual 

capital of country and support of software industry.  

Keywords: information society, technological singularity, information technologies, 

software,  cyber security, intellectual capital, state administration.  

 

Вже стало реальністю, що сучасний стан проникнення  інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ)  у різні суспільні інституції, формування та розвиток 

національних інформаційних просторів, а через них й інформаційного середовища 

цивілізації, приводять до взаємозалежності технологій  і  сфер діяльності, та, разом із тим, 

до потенційної уразливості осіб, суспільства, держав, систем і обладнання, до техногенних 

небезпек і терористичних загроз. 

Ще 2004 року колишній глава ЦРУ Джордж Тенет назвав Інтернет «ахіллесовою 

п’ятою США» і «чорним ходом» для терористів і ворогів. З тих часів ситуація на краще не 
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змінилася. Не буде перебільшенням зазначити, що вже  прийшов той час, коли описані 

фантастами «кібервійни» стають дійсністю. Так, наприклад, стосовно зловредних програм 

експерти з безпеки «Лаборатории Касперского» зазначають, що «війна людей проти 

людей вже практично закінчена, зараз б’ються роботи проти роботів». Цей висновок 

витікає з  того, що на цей час переважна більшість реальних загроз пов’язані з 

троянськими програмами, при цьому спостерігається еволюція шкідливих технологій, 

коли багато програм стають здатними до самореплікації. У найближчі роки очікується 

поява шкідливого ПЗ з людиноподібною поведінкою, здатного до адаптації і навчання на 

основі успішних дій. Це зробить загрози усе більш витонченими і автономними, а  атаки 

ефективнішими і шкідливішими. 

Іншим прикладом такої ефективної кіберзброї є комп’ютерні мережі, що 

складаються з множини хостів із активованими «ботами» (автономними програмами, 

установленими за допомогою троянів), так званими зомбі-машинами. Чим далі, тим 

ширше будуть поширюватися такі системи, що саморепліцируються. До цього слід 

додати, що нестримно розвивається, як в технологічному плані, так і в структурному, 

індустрія шкідливого програмного забезпечення (ПЗ) для  мобільних пристроїв. Водночас 

можна стверджувати, що сучасний кіберзлочинець вже не пірат-одинак, а, швидше, ланка 

в серйозному бізнес-процесі з кримінальними ознаками. 

Згідно з прогнозами компанії Fortinet, вже  до кінця десятиліття, завдяки розвитку 

загроз у сфері інформаційної безпеки станеться корінний перелом. Поява нових загроз 

вимагає своєчасного підвищення ефективності систем безпеки на багатьох рівнях; інакше 

для світової віртуальної економіки настануть не найкращі часи (http://channel4it.com/). 

У зв’язку  із цим виникає низка запитань, пов’язаних з нашим майбутнім. До чого 

призведе стрімкий розвиток технологій та супутній розвиток їх небезпечних проявів? Чи 

можна вже сьогодні віднести явища, пов’язані з комп’ютерами  і зокрема з ПЗ, до загроз 

безпеці цивілізації?  Чому взагалі питання інформаційної та кібербезпеки так гостро стоїть 

на порядку денному?  

Загрози інформаційній безпеці як чинники, що створюють небезпеку 

функціонуванню та розвитку інформаційного простору, перешкоджання інформаційним 

інтересам особистості, суспільства, держави, на відміну від класичних силових загроз, 

значення яких зменшується, відносяться до асиметричних (нетипових) [1]. Ці нові, 

нетрадиційні загрози є серйозною проблемою національної безпеки. Вони можуть 

торкатися безпеки як об’єктів і служб, істотних для злагодженого функціонування систем 

забезпечення життєдіяльності (критичних інфраструктур), так і безпеки окремих 

громадян, спільнот і держав.  

Значною мірою це пов’язане із програмним забезпеченням систем управління та 

підтримки прийняття рішень. Інтелектуалізація систем, що набуває поширення, не лише 

підвищує їх ефективність, але й викликає подальше ускладнення ПЗ, утруднює його 

тестування та верифікацію, як наслідок – збільшує імовірність похибок та навмисного 

спотворення, впровадження так званих «закладок». Масовість застосування пристроїв з 

програмним забезпеченням, критичність таких застосувань, майбутні «Інтернет речей» та 

«Усеосяжний Інтернет», сучасність хмарних рішень висувають суттєві вимоги до їх 

надійності і безпеки функціонування. При цьому формалізується і фіксується широкий 
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спектр необхідних конкретних показників  якості та надійності ПЗ, що  використовуються. 

Якість стала основою  конкурентоспроможності і можливості широкого застосування 

програмних засобів. 

Фахівці швейцарської компанії Digitcapital (digitcapital.com) визначили ключові 

технології «завтрашнього дня», які вплинуть на ІТ-індустрію у найближчі кілька років. 

Прогнози сформовані на основі інформації, отриманої в ході ключових європейських 

заходів: виставки     СеВІТ у Гановері, стартап-конференції START Global Summit у м. 

Санкт-Галлен та конференції Swiss Failcon у Цюріху (рис. 1). Ці напрями головним чином 

пов’язані з розробкою програмного забезпечення і вони, безумовно, зроблять найбільш 

відчутний вплив на індустрію в наступні роки. З іншого боку, ці прогнози можуть 

принести й усе більш відчутні загрози для суспільства. 

 

Робототехніка

Програмне 
забезпечення 

для 3D-принтерів

Гаджети і програмне 
забезпечення 
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великих даних

Онлайн-освіта
 

 

Рис. 1. Шість основних напрямів розвитку ІТ та програмного забезпечення 

 

Важливою сферою підвищеної інформаційної небезпеки є органи державного 

управління, до інформаційного середовища яких кіберзлочинці проявляють зростаючу 

зацікавленість. Наразі вже існує чимало прикладів реалізації загроз, коли закордонні 

спецслужби, а також терористичні, екстремістські угруповання чи організовані злочинні 

групи вдаються до спроб отримання недозволеного доступу до інформації, яка не підлягає 

розголошенню та циркулює в системі державних органів. В умовах функціонування 

«електронного уряду» соціально-економічний збиток суспільства від порушень 

інформаційної безпеки може мати вираз у нанесенні істотних матеріальних і моральних 

збитків громадянам, втрати або некоректного використання персональної інформації, що 

може вплинути негативним чином на їхнє відношення до уряду і державної влади в 

цілому [2]. 

Фактично, мова повинна йти про таке нове питання, як «ризики процесу 

інформатизації». Воно пов’язане з проблемою протистояння між функціональністю 

інформаційних систем і їхньою безпекою, тобто суперпозицією «субоптимальності» (коли 

не можна оптимізувати окремі елементи системи, не погіршуючи при цьому 

характеристики системи в цілому) і безпеки. Реально існує якийсь компроміс, знайти який 
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з кожним роком стає все важче, тому що інформаційні системи ускладнюються, а вимоги 

щодо безпеки постійно підвищуються [3]. 

Інтелектуалізація систем знаходить своє найбільш яскраве відображення у 

створенні роботів, передусім промислового призначення. Експерти завіряють, що до 2030-

2035 років 45% працюючих американців замінять комп’ютери і роботи. А за даними 

Morgan Stanley, в Китаї більшість робітників на заводах і фабриках замістять "розумними" 

механізмами вже до 2020-го року. Вже сьогодні йдеться про створення 

гуманоїдів/андроїдів, що будуть обслуговувати людину у побуті й на роботі, які 

надаватимуть безупинно відповідні послуги. Технологічна основа для створення таких 

істот вже формується в наші часи. Достатньо привести приклад людиноподібного робота 

ASIMO за проектом Honda Motor Company, здатного швидко рухатися, бігати та 

танцювати, реагувати на дії людей, ґрунтуючись на оцінці поточної ситуації в довкіллі, 

впізнавати людей одночасно по обличчю і голосу, а також розпізнавати голоси декількох 

осіб, що говорять навперебій. Нарешті, необхідно звернути увагу і на створення так 

званих кіборгів, коли застарілі частини людських організмів замінюють просто на 

механічний/електронний орган, що часто має більшу потужність, ніж природний. 

Отже, чимало вчених і експертів наводять думки про настання кризових явищ, 

пов’язаних з інтенсифікацією впровадження нових технологій та розвитком робіт зі 

створення «штучного  інтелекту». Останніми роками багатьма експертами досить живо 

обговорюється тема настання в найближчому майбутньому людства (орієнтовно до 2030 

р.) якогось особливого моменту, так званої «точки сингулярності» - Вернор Віндж (Vernor 

Vinge), Рей Курцвейл (Ray Kurzweil), Константин Балашов, Андрей Новосѐлов, Александр 

Болонкин та ін.  

Прогнози подібної події так чи інакше пов’язані з аналізом феномену прискорення 

технологічної еволюції. Логіка цих прогнозів полягає у тому, що якщо розглянути які-

небудь однотипні події в історії планети – наприклад, моменти появи істотних технічних 

винаходів або настання глобальних криз (не лише цивілізаційних, але і біологічних) – 

легко помітити, що проміжки часу між ними незмінно скорочуються. І це прискорення 

повинне мати якусь межу – цю саму точку сингулярності (див., наприклад, [4,5]). 

Про феномен сингулярності активно і серйозно заговорили після відомої статті 

математика і письменника Вернора Вінджа «Технологічна сингулярность» (The Coming 

Technological Singularity). Цю статтю ще можна було б назвати «Чим загрожує нам 

штучний надрозум», оскільки в ній сингулярність як особливий момент в історії 

пов’язується виключно з появою штучного інтелекту як з чим-то надлюдським. Основна 

думка статті є такою, що за межею технологічної сингулярності людство чекає щось 

нелюдське, постсингулярне, і залишається лише гадати, чи зможемо ми запобігти цьому 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Технологічна сингулярність 

 

Окрім ризику того, що машини почнуть приймати рішення без відома людини, 

існує й інша небезпека – формування «провалля Мура». У якийсь момент можливості 

інтелектуальних систем настільки перевершуватимуть наші, що ми перестанемо розуміти 

механізми і логіку, що стоять за рішеннями, що приймаються ними. Лише окремі 

представники людства, найбільш обізнані,  зможуть користуватись новими технологіями. 

Основна маса людей поступово припинять думати, адже інтелектуальні технології 

замінять людині копітку розумову працю. Залежність від кіберістот, в яку ризикує 

попасти людство, напевно, позначиться на подальших поколіннях, і це буде остаточною 

фазою існування людської цивілізації. 

Чи варто боятися засилля кремнієвих "братів за розумом"? Дійсно, до кінця 

можливості штучного інтелекту та наслідки його реалізації поки ще не досліджені. 

Вочевидь, будь-який штучний інтелект має бути під контролем людського розуму. Ось 

тільки питання у тому, з якою метою людина буде втілювати цей контроль. Сумніватися, 

що знайдеться творець штучних істот, який вирішить стати володарем світу, поки не 

приходиться. 

Тому проблеми, пов’язані із штучним інтелектом, хвилюють багатьох вчених. 

Один із керівників Інституту сингулярності штучного інтелекту  (Singularity Institute for 

Artificial Intelligence - SIAI), відомого також як дослідницький інститут інтелектуальних 

машин (Machine Intelligence Research Institute  - MIRI) (Берклі, Каліфорнія) Е. Юдковські 

(Eliezer Yudkowsky) у своїй роботі «Штучний інтелект як позитивний і негативний чинник 

глобального ризику» стверджує, що помилкова віра в те, що ШІ буде дружнім, означає 

очевидний шлях до глобальної катастрофи (https://intelligence.org/). При Кембриджському 

університеті сформований Центр вивчення існуючих загроз (Centre for the Study of 

Existential Risk, CSER, http://cser.org), що досліджуватиме глобальні ризики, які 
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потенційно приховують у собі біотехнології, нанотехнології, ядерні дослідження, 

антропогенна зміна клімату і розробки в області штучного інтелекту. Нарешті, більш 

радикально налаштовані дослідники (А. Міщенко, В. Шустров, О. Болонкин та ін.) 

проповідують  перехід від антропоцентризму до нооцентризму та теорію Вищого Розуму – 

«мислячої матерії», що прийде на заміну життя на планеті, яке буде знищене розвитком 

техносфери (див., наприклад, http://www.ihst.ru/~biosphere/Mag_3/bolonkin.htm). 

З іншого боку, багато вчених, спираючись на те, що незважаючи на неминучі кризи 

епох розвитку людини, кожна епоха дарувала людству нові досягнення, видатних 

особистостей та нову якість життя, схиляються до думки трансгуманізму, до того, що, 

ймовірно, наслідком епохи технологічної еволюції буде формування надінтелектуальної 

людини, надлюдини, досконалою як фізично, так і розумово. Найімовірніше, має бути 

реалізованою чергова фаза розвитку суспільства – суспільства розвитку 

(постінформаційного суспільства), основою якого мають стати людино-машинні системи 

у вигляді гібридного інтелекту [7].  Основна суть цього підходу — в об’єднанні сильних 

сторін людини і комп’ютера.   

Чи є у сучасної людини, в окремих країн шанс підготуватись до входу у 

сингулярність, і навіть подолати її?  Адже перспектива стати надлюдиною або 

технологічно-розвинутою країною світить далеко не всім. Як це було й в попередні епохи, 

більшість людей у власному розвитку значно відстає від тих, хто є кращими 

представниками суспільства. У зв’язку із цим ідеї новаторства, інновацій, особливо 

«освіти через усе життя», перетворення цифрової грамотності у найважливіший особистий 

і професійний актив, які представлені у [6,7], набувають неабиякої актуальності. Кожному 

потрібно дуже пильно стежити за інноваціями, щоб не пропустити момент дозрівання  

технологічного ривка. Для цього потрібно розвивати в себе креативність, новаторство, 

підтримувати творчий процес. Звісно, у цьому не обійтися без допомоги інформаційних 

технологій. Але важливішим є державна підтримка цього процесу, підвищена увага уряду 

до формування інтелектуального капіталу нації та до втілення передумов зустрічі з новою 

епохою. Адже тільки людина, озброєна не лише сучасними засобами інформатизації, а й 

відповідним знанням спроможна бути увійти в нову епоху і знайти своє місце у новому 

високотехнологічному світі. 

Які ще  потрібно зробити кроки  назустріч технологічній, а точніше було б сказати 

- безпековій  сингулярності, щоб подолати її?  Необхідно зазначити, що в історичному 

процесі техніко-економічного переходу від промислових способів суспільного 

виробництва до цифрового суспільства створюється дуже складне глобальне середовище, 

динамічною складовою якого виступають  інформаційно-комунікаційні технології і 

зокрема програмне забезпечення у різних своїх проявах. Завдяки стрімкому розвитку ІКТ 

вплив ПЗ поширюється на всі сфери суспільства. Фахівці з різних сфер вважають, що 

зараз програмне забезпечення  здатне до управління суспільством, і як за обсягом, так і за 

засобами впливу воно перевищує всі інші різновиди впливу в усіх соціальних утвореннях.  

Тому на сучасному етапі розвитку філософія програмного забезпечення зводиться 

до парадигми відкритості та свободи, відмови від уособлення влади над процесами 

створення найбільш поширених програм і умовами їх розповсюдження у світі [9]. 

Кардинальні зміни у розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської 

діяльності з використанням нових інформаційних технологій, взаємовідносини влади та 



 

53                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

суспільства, що відбуваються на цій основі,   набувають вирішального значення й 

приводять до необхідності формування нових підходів до створення та використання ПЗ. 

Разом із тим, розглядаючи реальні механізми інформатизації суспільства, 

необхідно звернути увагу, що цільова функція застосування ПЗ у більшості випадків або 

вкрай неефективна, або цілком ігнорується. Придбання та розробка ПЗ здійснюється 

спонтанно, без використання наукових розробок, теорії і практики побудови сучасних 

автоматизованих інформаційних систем. Усе це, зокрема, не дозволяє створити умови для 

забезпечення необхідного рівня інформаційної та кібербезпеки держави. 

У кожній сфері діяльності потрібна спеціальна організація робіт із забезпечення 

кібербезпеки, використання специфічних форм і методів. Але існує один чинник, що є 

загальним для всіх сфер, і в не меншому ступені впливає на рівень безпеки — це 

ефективність і надійність програмного забезпечення автоматизованих систем, зокрема в 

критичних сферах та для підтримки прийняття рішень. 

Враховуючи швидкість поширення ІКТ, їх вплив на лише на діяльність бізнесових і 

державних структур, а й на кожного громадянина, стрімке наближення нової епохи 

інтелектуалізації технічних пристроїв і пов’язаних із цим соціальних загроз вважається за 

необхідне вироблення відповідної державної політики, яка б надала можливість 

ефективного пристосування до швидкоплинних технологічних змін. Важливою складовою 

такої політики має стати  максимальна увага держави до формування та розбудови 

вітчизняної індустрії програмної продукції [10, 11], створення методологічної бази вибору 

ПЗ та його імплементації [12]. Як приклад організації індустрії ПЗ можна навести 

досягнення у цій сфери Індії та Ізраїлю, що стали вже хрестоматійними, де розробка ПЗ 

завжди була сильною стороною хай-тек індустрії та яким притаманні основні світові 

тенденції розвитку ринку програмної продукції. 

Перераховані вище чинники вже викликали ряд принципових змін в методології 

програмної індустрії, пов’язані із тим, що на зміну індивідуальному програмуванню 

відносно невеликих закінчених прикладних програм приходить методологія колективної, 

індустріальної  розробки особливо складних комплексів програм з професійним 

розподілом праці та централізованим управлінням колективами розробників, 

тестувальників, маркетологів, економістів тощо. 

В нас же переважна кількість публікацій та досліджень щодо вдосконалення 

програмної індустрії присвячені лише окремим питанням створення програмної продукції, 

не розкриваючи загальних тенденцій, підходів і положень щодо вироблення і 

використання ПЗ, не кажучи вже про пов’язані із цим ризики майбутньої цифрової 

цивілізації. Внаслідок цього потребують вдосконалення методи інтеграції елементів 

програмної  індустрії в єдину державну систему на основі концептуальних чи 

інформаційних моделей такої системи. Заслуговують на окрему увагу розробки 

вітчизняних вчених, таких, наприклад, як концепція фабрик програм, що уперше 

сформулював академік В.М. Глушков [13]. 

Які можна зробити висновки? Світ стрімко рухається назустріч новим викликам 

цивілізації і новим загрозам, наслідки яких можуть бути непередбаченими. Вочевидь, 

парадигма розвитку – це основний напрям, який дозволить людству не відставати від 

швидкоплинного часу. Процес створення інтелектуального капіталу країни разом з 
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економічним розвитком має бути спрямованим на продукування, збереження та широке 

використання технологічних знань. Виробництво та застосування програмного 

забезпечення як основного засобу інтелектуалізації нових технологій повинне бути 

відкритим і знаходитись під посиленим контролем з боку державних органів. Це та 

частина, на що ми можемо вплинути. Від чого залежать рештки – ми ще не знаємо.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ РІЗНОЇ 

ПРИРОДИ 

 

Розглядаються проблеми прогнозування процесів економічного та екологічного 

походження. Виявляються проблеми що є спільними для нелінійних нестаціонарних 

процесів різної природи. На підставі викладеного робиться висновок щодо необхідності 

розробки математичного апарату для одночасного прогнозування процесів, що є 

складовими поняття «якість життя» для отримання оперативного прогнозу на 

короткий строк.  

Ключеві слова: нелінійні нестаціонарні процеси, прогнозування, екологічні 

процеси, економічні процеси  

 

Рассматриваются проблемы прогнозирования процессов экономического и 

экологического происхождения. Выявляются проблемы которые являются общими для 

нелинейных нестационарных процессов различной природы. На основании изложенного 

делается вывод о необходимости разработки математического аппарата для 

одновременного прогнозирования процессов, которые являются составными понятие 

«качество жизни» для получения оперативного прогноза на короткий срок. 

Ключевые слова: нелинейные нестационарные процесы, прогнозирование, 

экологические процессы, экономические процессы  

 

The problems of forecasting the processes of economic and environmental origins 

consider. Identify problems which are common to nonlinear time-dependent processes of 

different nature. concluded on the basis of the foregoing the need to develop a mathematical 

apparatus for simultaneous forecasting processes, which are components of the concept of 

"quality of life" for the operational outlook for the short term. 

Key words: non-linear non-stationary processes, forecasting, environmental processes, 

economic processes  

 

Вступ 

На початку XXІ століття, особливо з розвитком технологій та процесів глобалізації, 

людство прийшло до розуміння того, що потужність економіки перетворилася з творчої 

сили в руйнівну. Водночас стало зрозумілим, що ресурси природи не безмежні, її 

здатність до самовідновлення найближчим часом може бути вичерпаною, і людству 
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загрожує глобальна криза −  соціально-політична, економічна і екологічна. Сучасні 

відносини людини і природи можна було охарактеризувати як антропогенний екоцид - 

руйнування людьми природного місця існування, в тому числі і умов власного існування. 

Це і перетворення колись родючих ґрунтів в безплідні пустки, і забруднення Світового 

океану,  і скорочення площ тропічних лісів, які поряд з північною тайгою є легеням 

планети. Все це призводить до незворотних змін середовища проживання, і в кінцевому 

підсумку вона може виявитися непридатною для життя сучасної людини і подальшого 

розвитку цивілізації. До зміни і руйнування природних екосистем додалося сильне 

промислове забруднення. 

Ще у 20 - 30-х роках ХХ століття видатний вчений академік В.І. Вернадський 

прийшов до висновку, що люди повинні прийняти на себе відповідальність за майбутній 

розвиток природи. За його словами, під впливом наукової думки і людської праці біосфера 

переходить в новий стан - в ноосферу. Але тільки лише у 70-і роки XX століття, коли 

різко загострилися екологічні проблеми, постало завдання осмислення ситуації, що 

склалася і розробки принципово нових концепцій розвитку у всесвітньому масштабі.  

Всі ці екологічні проблеми певною мірою були породжені відставанням 

економічної думки. Аж до середини ХХ століття вчені не надавали значення екологічним 

обмеженням в економічному розвитку. Природа розглядалася як якась нескінченна 

комора, багатства якої треба лише вчасно виявляти і експлуатувати. У світі панував 

техногенний тип розвитку, характерними рисами якого є швидке виснаження 

невідтворюваних видів природних ресурсів (корисних копалин) і експлуатація 

відтворюваних (ґрунт, ліси та ін.) зі швидкістю, яка перевищує можливості їх відновлення. 

У гонитві за кількісними показниками економіка не враховувала проблеми майбутнього, 

інтереси наступних поколінь людей. 

Завдяки сучасному розвитку інформаційних технологій та їх розповсюдженню в 

усьому світі, можливостям опрацювання значних об’ємів інформації стало зрозумілим про 

глобальну небезпеку екстенсивного шляху розвитку світової економіки, що призводить, в 

тому числі, до деградації довкілля і, як наслідок, до відповідного погіршення якості життя 

суспільства. 

Основна частина  

До цього часу і екологічна наука, так само як і економічна, вже активно 

використовували розвинений математичний апарат для прогнозування розвитку 

відповідних процесів.  Ще починаючи з 30-х років ХХ ст. економічна наука почала 

обраховувати конкретні макроекономічні показники, які відображали рівень розвитку 

держави. 1937 року було введено термін «валовий внутрішній продукт» (ВВП). Пізніше – 

поняття «ВВП, перерахований на душу населення». Ще пізніше - «з урахуванням паритету 

купівельної спроможності». Але у 2009 році Нобелевські лауреати Джозеф Стиглиц та 

Амартия Сен оприлюднили доповідь, у якій було обґрунтовано використання показника 

якості життя в якості основного критерію економічного розвитку суспільства замість ВВП 

[1].  

Доповідь підкреслювала: «У багатьох випадках статистика ВВП створює враження, 

що економічне становище поліпшується, в той час як більшість громадян на своєму 

повсякденному досвіді цього не відчувають. Крім того, зосередженість на зростанні ВВП 

призводить до протиріччя. Політичні лідери бачать своє завдання в стимулюванні 
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економічного зростання. Але одночасно з цим громадяни вимагають від них і боротьби із 

забрудненістю повітря, говорять про необхідність зниження рівня шуму і підвищення 

якості води. Тим часом заходи, спрямовані на ці цілі, можуть призвести до зниження 

зростання ВВП». Таким чином, можна стверджувати, що рівень ВВП не завжди впливає 

на якість життя.  

Поняття «якість життя» визначають як узагальнюючу соціально-економічну 

категорію, що представляє узагальнення поняття "рівень життя", включає в себе не тільки 

рівень споживання матеріальних благ і послуг, але й задоволення духовних потреб, 

здоров’я, тривалість життя, умови середовища, що оточує людину, морально-

психологічний клімат, душевний комфорт [2]. 

Ключова думка доповіді – це необхідність впоратися відразу з двома кризами - 

економічною і екологічною, які суттєво впливають на якість життя, і, як наслідок, ставить 

перед нами питання: чи дає наявна статистика правильні сигнали, що дозволяють 

приймати потрібні сьогодні рішення? 

Щоб відповісти на це питання, треба ознайомитись з методами прогнозування 

розвитку відповідних процесів як екологічної науки, так само й економічної. Коротко 

оглянемо ці сучасні методи прогнозування. 

Економічна складова. Економічна наука за останні кілька сотень років пройшла 

великий шлях в розвитку як власне наука, так и в розвитку математичного апарату щодо 

аналізу та прогнозування економічних процесів. Не буде перебільшенням сказати, що 

понад 90% публікацій з прогнозування базуються саме на аналізі часових рядів 

економічних показників. Такі показники прогнозують на основі використання часових 

рядів однієї змінної – авторегресії, авторегресії з ковзним середнім (АРКС), АРКС з 

трендом й т. ін. Також прогнозують на основі використання часових рядів декількох 

змінних (векторні регресори), коли прогнозована змінна залежить від декількох регресорів 

або екзогенних змінних у правій частині рівняння. Однак практика засвідчує, що одного, 

навіть досить універсального методу недостатньо для досягнення повного аналізу 

процесу. Так, коректний аналіз гетероскедастичних процесів (процеси зі змінною в часі 

дисперсією)  вимагає застосування моделей спеціальної структури для опису умовної 

дисперсії, що не забезпечує й метод групового урахування аргументів (МГУА), який, 

поряд з нечіткими нейромережами, можна назвати відносно «універсальним» методом 

моделювання та прогнозування. 

Самі по собі часові ряди економічних показників можуть бути стаціонарними та 

нестаціонарними, нелінійними. Тому у спеціальній літературі є класифікація 

математичних моделей за різними критеріями, в яких виділено багато класів та підкласів 

моделей. Наприклад, математичні моделі можна будувати на основі рівнянь різних типів: 

різницевих, алгебраїчних, диференційних. Математичні моделі можна розділити на  два 

широких класи: аналітичні, що описують вибрані зміни процесу (зазвичай такі моделі 

відтворюють один з аспектів функціонування процесу чи об’єкта, наприклад динаміку 

ВВП); імітаційні, що докладно відтворюють поточне функціонування процесу у 

вибраному масштабі часу. Такі моделі нагадують активний фізичний експеримент з 

використанням фактичних даних, отриманих безпосередньо з процесу [3]. 
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Навіть з такого короткого, спрощеного аналізу часових рядів економічних 

показників стає зрозумілим різноманіття моделей, що використовуються для 

прогнозування процесів економічного виду. 

Екологічна складова. З огляду літератури [4] можна виділити три основних 

напрямки і, відповідно, три методологічних підходи до математичного моделювання 

динаміки екологічних процесів різнотипної природи — напрямок, що складається із 

динаміко-чисельних підходів, які базуються на чисельних методах розв’язання різних 

видів диференціальних рівнянь, що описують фундаментальні фізичні залежності, а також 

атмосферних і гідродинамічних процесів. Вони орієнтовані на рішення таких основних 

задач найважливіших динамічних просторово-часових закономірностей поточних 

природних процесів: 

• виявлення поточних просторово-часових взаємозв’язків між різними 

атмосферними процесами в динаміці спостережень; 

• формування моделей природних процесів для прогнозування динаміки їхнього 

розвитку. 

Другий напрямок, що містить емпіричні динаміко-статистичні підходи, які 

базуються на використанні багаторічних статистичних даних натурних вимірів, має 

міжнародна система аналізу і прогнозу складників екологічної системи. Вони орієнтовані 

на виявлення фундаментальних просторово-часових закономірностей, характерних для 

атмосферних процесів протягом десятиліть. Основною метою цих підходів є, власне 

кажучи, установлення на основі багаторічних статистичних даних глибоких просторово-

часових кореляційних зв’язків між різними природними процесами. У залежності від 

цілей дослідження побудову математичного апарату аналізу динаміки екологічно 

небезпечних процесів доцільно виконувати на основі ідей як динаміко-чисельних, так і 

динаміко-статистичних підходів, але з урахуванням специфічних особливостей і 

властивостей цих процесів. 

Третій клас процесів неможливо моделювати за допомогою динаміко-чисельних 

методів, а через відсутність певної періодичності (добової, місячної, річної, або іншої 

сталої періодичності) їх важко описувати за допомогою емпірико-статистичних методів. 

Це, наприклад, так звані екологічно-небезпечні процеси. - це процеси, що можуть швидко 

змінювати свій фазовий стан. Відзначимо, що з точки зору математики, такі процеси є 

нелінійними та нестаціонарними. 

Дані властивості й особливості визначають практичну необхідність дослідження 

всього різноманіття властивостей, взаємозв’язків, взаємодій, взаємозалежностей 

різнорідних факторів і причин екологічно-небезпечних процесів (таких, що можуть різко 

погіршити якість життя) на основі єдиного підходу з позиції досягнення єдиної 

визначальної мети керування і контролю екологічної обстановки — своєчасного 

запобігання і (або) мінімізації небажаних наслідків. Разом з тим, аналіз показує, що в 

даний час різні види природних і техногенних екологічних процесів, їх причини, 

протікання, наслідки й область дії досліджуються окремо, без урахування взаємозв’язків, 

взаємозалежностей, взаємодії. Відзначимо, що з точки зору математики, такі процеси 

також є нелінійними та нестаціонарними. 

Отже, сучасна наука визначає якість життя як сукупність показників, що 

відображають умови життя людини [5]. Вони можуть бути класифіковані в такий спосіб: 
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- вартісні показники: національний дохід; ВВП на душу населення; реальні доходи 

населення; оплата праці, пенсії, заощадження; рівень роздрібних цін; тарифи на платні 

послуги і т. п.; 

- натуральні показники: забезпеченість населення житлом, предметами тривалого 

користування; 

- показники, що характеризують розвиток галузей невиробничої сфери; 

- показники, що виражаються в тимчасовій формі: тривалість робочого дня, тижня; 

тривалість і використання позаробочого і вільного часу; 

- соціально-демографічні показники: народжуваність, тривалість життя, природний 

приріст, міграція і т. ін.; 

- показники, що характеризують стан і охорону навколишнього середовища; 

- показники і нормативи соціального обслуговування і соціального забезпечення 

населення. 

Таким чином, в широкому розумінні якість життя - це сукупність об’єктивних і 

суб’єктивних умов та факторів, що впливають на людську діяльність у процесі 

функціонування певних соціально-економічних відносин. Ці відносини змінюються і 

удосконалюються в ході розвитку матеріального виробництва, перетворення соціального 

середовища. Можна констатувати, що якість життя - це складна система взаємодії 

зовнішніх по відношенню до людини умов життя і суб’єктивних факторів, що 

характеризують людину і що мають вираз в її економічній, соціальній і демографічній 

поведінці. 

І, якщо показники зростання якості життя мають консервативний, 

квазістаціонарний характер, то показники, що ведуть до погіршення, мають, зазвичай, 

цілком швидкоплинний характер. Бо повільне падіння об’єктивних значень негативних 

показників може не привести до падіння самого рівня якості життя, а термінове, швидке 

спадання тих самих показників приводить до суттєвого погіршення рівня якості життя. 

До таких швидкоплинних процесів, що можуть негативно вплинути на рівень 

якості життя, можна віднести несподівані природні лиха, швидке погіршення економічних 

показників, раптова зміна епідеміологічної ситуації, спалах криміногенної активності, 

різке погіршення соціальної ситуації тощо. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то 

це явища, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю 

чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей, і негативно 

впливають на якість життя. 

З цього короткого огляду двох чинників, що можуть негативно вплинути на якість 

життя, стає зрозумілим необхідність розробки уніфікованого математичного апарату для 

одночасного прогнозування цих процесів. І, якщо економічні та екологічні процеси мають 

об’єктивні часові числові показники, то квантифікування соціальних процесів, через їхню 

специфіку носить радше суб’єктивний характер. 

Всі ці процеси мають різну природу, всі вони мають різні причини, всі вони 

мають різний механізм протікання. Всі вони можуть проявлятися як самостійно, окремо 

один від одного, так в ланцюзі з іншими процесами. У такому випадку, можна говорити, 

що вони тісно взаємопов'язані між собою. Але всі ці процеси мають однакові риси: 

• різнорідність і різнотипність причин та факторів, а також дії, які призводять до 

їх виникнення; 
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• просторова розподіленість умов виникнення, невизначеність у часі та просторі 

динаміки розвитку та регіонів їх впливу; 

• нестаціонарність властивостей і невизначеність їх характеристик. 

Але всі ці процеси є тісно пов’язаними. Економічні процеси (особливо негативні) 

можуть впливати на екологічні і соціальні, так само соціальні процеси залежать від 

екологічних і навпаки, соціальні процеси можуть впливати як на екологічні, так і на 

соціальні [6]. Одначе фахівці з прогнозування економічних показників не прогнозують 

екологічні і навпаки, фахівці з прогнозування екологічних процесів, не прогнозують 

економічні. Не в останню чергу це залежить від несхожого математичного апарату 

прогнозування відповідних процесів. 

Висновки  

Таким чином можна стверджувати, що комплексне прогнозування негативних 

економічних та екологічних процесів може дати результати, пов’язані з якістю життя. Зі 

всього вищевикладеного стає зрозумілим, що для запобігання погіршення рівня життя 

виникає необхідність розробки математичного апарату для одночасного прогнозування 

економічних та екологічних процесів.  

Авторами  вже деякий час проводиться розробка математичного наповнення 

відповідних інформаційних технологій. Напрямки досліджень пов’язані зі створенням 

методів інтелектуального аналізу даних з метою прогнозування нелінійних 

нестаціонарних процесів різної природи. Планується докладно дослідити окремі аспекти 

прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів економічного та екологічного 

походження та перевірити надійність та  якість математичного апарату, що розробляється, 

його адаптацію для вирішення практичних завдань. Результати буде викладено в 

подальших публікаціях.  
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УКРАІНСЬКА ЛАТИНКА ОПТИМАЛЬНА 

 

За допомогою математичних методів оптимізації кодування в роботі вивчається 

інформаційний аспект української абетки. Представлено українську латинку 

оптимальну, яка була знайдена в результаті аналізу текстів художньої, соціальної, 

технічної, наукової літератури, а також словників з використанням новітніх методів з 

теорії інформатики. Оптимальна абетка використовує 26 літер латинки і позбавлена 

таких недоліків, як неоднозначність, надмірність, наявність доданих та подвійних літер.  

Ключові слова: Українська латинка; оптимізація кодування; інформаційні 

комп’ютерні технології; кореляційний, спектральний, частотний аналіз; теорія знань.  

 

The author analyzed texts artistic, social, technical, scientific literature and dictionaries by 

advanced methods of computer science theory and found Ukrainian Latin alphabet optimal. The 

alphabet uses 26 Latin letters and devoid of such shortcomings as ambiguity, redundancy, 

availability and added and double letters. 

Key words: Ukrainian Latin alphabet; optimization coding; Computer Information 

Technology; correlation, spectral, frequency analysis; theory of knowledge. 

 

С помощью математических методов оптимизации кодирования в работе изучается 

информационный аспект украинского алфавита. Представлена украинская латиница 

оптимальная, которая была найдена в результате анализа текстов художественной, 

социальной, технической, научной литературы, а также словарей с использованием 

новейших методов теории информатики. Оптимальный алфавит использует 26 

латинских букв и лишен таких недостатков, как двусмысленность, избыточность, 

доступность и добавленные и двойные буквы. 

Ключевые слова: украинский латинский алфавит; оптимизация кодирования; 

компьютерные информационные технологии; корреляция, спектральный, частотный 

анализ; теория знания. 

 

Актуальність. Останнім часом актуальним є питання переходу української мови на 

латинку –  систему запису української мови за допомогою літер латинської абетки. Це 

питання має багатовікову історію. Всі відомі варіанти виходять з польської або чеської 

абетки. Виявляється, що разом з культурним та лінгвістичним аспектом тут є і третій, не 

менш важливий, інформаційний аспект, який і досліджується в статті. 

Огляд літератури. На сьогодні напрацьовано великий пласт математичних методів 

дослідження абеток та їх оптимізації. Цім питанням займається наука, що вивчає 

оптимізацію передачі сигналів в каналах зв’язку, яка з’явилася з відкриттям радіо на 

початку XX століття і зараз викладається в курсах з теорії інформації, радіотехніці, 
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математиці і кібернетиці для створення ефективних і надійних методів передачі та 

зберігання інформації. Модеми даних, мобільний, супутниковий та космічний зв'язок 

використовують оптимальні абетки. 

У 1948 році Клод Шеннон опублікував статтю «Математична теорія зв'язку» в Bell 

System Technical Journal [1]. У цій фундаментальній праці автор розробив інструменти з 

теорії ймовірностей для оптимізації абетки. Головна теорема інформації вказує шлях 

знаходження абетки, яка дозволяє зменшити надмірність коду і передавати більше 

інформації з меншою кількістю літер. 

Для оптимізації абетки використовують кореляційний, спектральний та частотний 

аналіз [2]. Результатом частотного аналізу є знаходження літери, що часто зустрічається в 

тексті. Таку літеру слід позначити коротким символом, а ту, що не часто – довгою, чи, 

навіть, подвійною. 

Кореляційний аналіз використовують для виявлення надмірності та неоднозначності 

абетки. 

Потужними є онтологічні технології добування предметно-орієнтованих знань із 

множини природно-мовних текстів, їх формально-логічного представлення [5]. 

Нейронні системи є полем нейробіології, пов'язаним з тим, як представлена сенсорна і 

інша інформація в головному мозку людини. Основною метою вивчення нейронних 

систем є створення найбільш придатної для сприяння людиною абетки. Вважається, що 

нейрони слідують принципам теорії інформації і можуть систематизувати і стискати 

інформацію, яка циркулює у мозку та по нервової системі [3]. 

Процес групування літер в слова, які викликають у людини певні уявлення вивчає  

розроблена автором теорія знань [4]. Використання строго математичного апарату теорії 

знань дозволяє оптимізувати три єдиний ланцюг: літера – слово – уявлення. 

―Таким чином, на даний момент сформувалася й актуалізувалася суспільна потреба у 

постановці на твердий експериментальній ґрунт  питань когнітивної лінгвістики та її 

підрозділів – когнітивної семантики та когнітивної лексикографії, для чого потрібні 

великі, різнопланові, багатогалузеві та семантично марковані лексикографічні системи, 

спроможні представити у впорядкованому й максимально повному вигляді репертуар 

мовних одиниць різних рівнів, а також відношень та в’язків між ними‖ пише В.А. 

Широков [6]. 

Було б цілком розумно використати наопрацьовані останнім часом великі надбання в 

галузі інформатики для створення зручної в користуванні української абетки.  

Мета. За допомогою математичних методів системного аналізу оптимізувати 

інформаційний потенціал української абетки.    

Викладення основного матеріалу. Математичний апарат для знаходження 

оптимальної абетки спочатку був розроблений для передачі радіо сигналів, після цього 

його успішно використовували для супутникового зв’язку,  для зберігання та обробки 

інформації в комп’ютері, для мобільного зв’язку. Усюди було отримано значний 

результат. Але, що досить дивно, цей апарат не використовується для вивчення та 

оптимізації розмовної абетки, не дивлячись на те, що розмовляє людина набагато частіше, 

ніж користується засобами зв’язку або комп’ютерною технікою. 
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У зв’язку з цім автором було проведено широке дослідження оптимізації передачі 

української мови засобами латинки. Були використані методи оптимізації абетки, з метою 

однозначно передавати всю наявну на українській мові інформацію при мінімумі літер. 

   В результаті дослідження було знайдено українську абетку оптимальну, яка 

використовує всі 26 літер латинки і жодної більше. Причому в неї відсутні як подвійні 

літери, що використовуються в англійської мові для позначення звуків Ch, Sh,  так і 

додаткові, яких, наприклад в польський мові вісім: Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż. 

Українська латинка оптимальна будується наступним чином. 

Апостроф ' –  це старовинний український винахід, в кирилиці його нема. Він себе 

виправдав і в латинці оптимальній він залишається. 

Літеру Й, яка в багатьох мовах не самостійна, а приголосна, позначимо апострофом '. 

Більш того, літери для складних звуків Є, Ї, Ю, Я та Ґ по аналогії з англійською 

замінюються простими з приголосною 'E, 'I, 'U, 'A та 'G.  

Таким чином з’являється правило, як вимовити українську Ґ, для цього перед Г 

нечутно вимовляється приголосна й, то б то йГ. 

Зауважимо, що апостроф в англійської мові несе 5 різних значень, – в українській 

латинці оптимальній – лише 3: а) твердий звук; б) приголосна Й; в) приголосна Й перед 

складними гласними Є, Ї, Ю, Я та Г.  

Всі літери співпадають по звучанню з англійською мовою, окрім трьох. 

Три літери відрізняються по звучанню з англійською це X,W,Q  вони вимовляються як 

Ч, Ш, Щ.  

Враховуючи вище наведене українська латинка оптимальна набуває наступного 

вигляду: 

Aa Bb Vv Gg 'G'g Dd Ee 

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее 

       

'E 'e Jj Zz Yy Ii 'I 'i ' 

Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй 

       

Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr 

Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр 

       

Ss Tt Uu Ff Hh Cc Xx 

Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч 

       

Ww Qq /,' 'U 'u 'A 'a   

Шш Щщ ь Юю Яя   

 

Таким чином ми бачимо, що 26 літер української латинки оптимальної покривають 

геть усі слова української мови без жодного винятку. Такої оптимальності не має в жодної 

мові, ні ті, що користуються латинською абеткою, ні ті що мають свої, інші, абетки.  

В результаті були виявлені безмежні можливості математичного апарату для 

оптимізації української абетки, ці методи можна використати в оптимізації абеток інших 

мов. 
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Порівняльні дані використання латинської абетки в різних мовах. 

Латинка 

 

Кількість 

літер 

Подвійні 

літери 

Літери + 

подвійні 

Додані 

літери 

Багато 

значень 

Англійська 26 17 43 0 12 

Німецький 30 4 34 4 0 

Польська 31 12 44 8 1 

Чеська 41 1 42 15 5 

Українська 

оптимальна 

 

26 

 

0 

 

26 

 

0 

 

0 

 

Наведені в таблиці порівняльні дані дозволяють провести аналіз мов з точки зору 

оптимальності абеток. Для аналізу взяті дві основні мови, що користуються латинською 

абеткою: англійська та німецька. Крім того взяті польська та чеська, через те, що 

історично українську латинку декілька разів на протязі декількох століть розробляли на їх 

основі. Мов, що використовують латинську абетку більше за сотню, але ті, що обрані для 

аналізу добре відображають загальну картину. 

Латинська абетка складається з 26 літер і в усіх мовах, крім англійської, існують додані 

літери. Більше всього їх 15 в чеській. Польська абетка латинськи літери q, v, x не 

використовує. 

   В усіх мовах, крім німецької, існує неоднозначність, коли одна літера в різних словах 

вимовляється по різному. Більше всього випадків неоднозначності має  англійська мова, 

де їх 12.  

З точки зору теорії інформації об’єм абетки слід визначати як суму окремих та 

сполучених літер. В усіх абетках їх більше за 40 і лише в німецької мові їх 34, це мінімум. 

Підсумовуючи вищенаведене, українська латинка оптимальна є оптимальною по всіх 

параметрах. Для неї вистачає 26 латинських літер, які забезпечують однозначність без 

додаткових та сполучених літер. 

Складається враження, що латинка в стародавні часи була створена саме для 

української мови. 

Проведений комп’ютерний аналіз словників показує, що вона покриває і науково-

технічні терміни усіх галузей і давньо руську мову і санскрит. Абетку просто читати, вона 

передає притаманну український мові співучість. Для прикладу наводимо відомі рядки 

Тараса Григоровича Шевченко. 

Taras Grygorovyx Wevxenko 

Reve ta stogne Dnipr wyroky' 

Serdyty' viter zavyva, 

Do dolu verby gne vysoky, 

Goramy hvyl'u pidi'ma.  

 

Довжина тексту на латинці зменшується по відношенню до кирилиці, тому що літери: 

ж, й, л, т, ф, щ; стають в двічі коротшими: j, ’, l, t, f, q. 

Використання української латинки оптимальної в комп’ютерній та цифровій техніці 

суттєво скоротить їх вартість та полегшить їх використання. 
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Ця абетка може бути використана для SMS повідомлень від мобільних операторів. Це є 

важливим ще й тому, що при роботі на комп’ютері не треба завантажувати додаткові 

фонти бо вистачає базових.  

Автором розроблена програма Latynka.exe, яка змінює кирилицю на латинку і навпаки, 

об’єм тексту необмежений, а перехід між латинкою та кирилицею виконується просто, як, 

наприклад, перехід між Arial та Nimes New Roman.   Програма виставлена на сайті 

журналу Інформаційні технології та спеціальна безпека science.we.lt для вільного 

скачування. 

Висновки. В результаті оптимізації великої кількості текстів художньої, соціальної, 

технічної, наукової літератури, а також словників з використанням новітніх методів 

оптимізації абеток з теорії інформатики було знайдено українську латинку оптимальну. 

Представлена абетка використовує всі 26 літер латинки. Вона позбавлена вад, 

притаманним іншим мовам з латинською абеткою, таких як неоднозначність, надмірність, 

наявність доданих та подвійних літер. Абетка може бути використана в мережах 

мобільного зв’язку,  в комп’ютерній техніці, а також для друку текстів. Пропонується 

математичний апарат оптимізації абеток використовувати для інших мов в світі. 
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РЕЦЕНЗІЇ  ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 

 

У науковому журналі «інформаційні технології та спеціальна безпека» друкуються 

статті, які відповідають профілю журналу і мають наукове та практичне значення. 

Редколегія просить не надсилати матеріали, раніше надруковані, чи такі, що готуються до 

друку в інших виданнях. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно 

відредаговані, перевірені та підписані авторами. 

Надсилаючи статтю до редакції, просимо дотримуватись наступних правил 

1. Рукопис надсилається в двох екземплярах, надрукований через 1,5 інтервали 

шрифтом Times 12 пунктів, набраний у редакторі Word-2003 та в електронному вигляді.  

2. Розмір статті разом із рисунками та списком літератури не повинен перевищувати 10–

12 сторінок і 5-ти рисунків. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих 

вступів, відступів і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і 

підписів до них. Реферат і розділ «Висновки», якщо він є, не повинні дублювати один 

одного. Обсяг реферату — не більше 1000 знаків. На першій сторінці статті має бути 

зазначено індекс УДК.  

3. Назву статті, ініціали та прізвища авторів, повну назву установи та її адресу, де 

працюють автори, а також текст реферату та ключові слова друкують мовою статті. 

Окремим файлом подають ті ж самі дані (крім адреси та назви установи) іншими двома 

мовами (англ., укр./рос.) 

4. Рисунки (діаграми, графіки, фотографії тощо) потрібно подавати на окремих 

сторінках на білому папері, чітко віддруковані (чорно-біле зображення) і підписані на 

зворотній стороні листа. Рисунки необхідно подавати кожний окремим файлом. Бажана 

ширина рисунків — 75мм або 150 мм. Надписи на рисунках слід, по можливості, замінити 

літерними позначками, а криві позначити цифрами, які роз’яснюються в підписах до 

рисунків або в тексті. Мінімальний розмір надписів на рисунках — 10 пунктів. Не бажано 

наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи в таблиці. Місце 

рисунків указується на лівому полі рукопису. Підписи до рисунків бажано давати 

окремим файлом. 

5. Таблиці повинні мати номер і назву. Кожний рисунок і таблиця — відповідні 

посилання в тексті. Скорочення слів у тексті, таблицях і на рисунках не дозволяються. 

6. Формули повинні бути набрані у редакторі Microsoft Equation шрифтом 12 пунктів 

(Italic). Грецькі літери слід підкреслити і на полях написати їхню назву. Розмітити олівцем 

великі та малі літери, які мають однакове написання ( C , c , K , k  тощо). Літери й знаки, 

які важко відрізнити, слід пояснити на полях олівцем: J (йот), I (і), 1 (одиниця), l (ель), 0 

(нуль), О (літера) тощо.  

7. Стаття повинна мати список джерел, що цитується. Список оформлюється згідно 

ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 

справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання. З прикладами складання бібліографічного опису можна ознайомитися в 

Бюлетені ВАК України № 5 за 2009 рік. Посилання на літературні джерела в тексті статті 

слід давати в квадратних дужках у вигляді порядкової цифри, надрукованої у рядок.  

8. На окремому аркуші подаються відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по-

батькові (повністю), вказується вчена ступінь та звання, посада, повна назва установи, а 

також домашня та службова адреси із зазначенням індексу, номер телефону кожного 

автора та e-mail (за бажанням авторів). 

Рукописи, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть. 
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