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комп’ютерних систем на основі Інтранет-технологій» 

 
Основні наукові результати 
Основним результатом виконання проекту є розробка та впровадження сервісно-

орієнтованих архітектур в телекомунікаційній мережі вищого навчального закладу, яке на сьо-
годні є найбільш перспективним рішенням, що здатне забезпечити широкі можливості розвитку 
інформаційних сервісів на достатньо велику перспективу. Побудова складних інформаційних 
систем у відповідності до ідей SOA відповідає світовому рівню інформаційних технологій і бі-
льшості тенденцій розвитку цих технологій. 

В роботі проведено адаптацію основних ідей сервіс-орієнтованої архітектури для побу-
дови інформаційного середовища вищого навчального закладу і розвиток цих ідей з метою 
спрощення процесів розробок нових інформаційних модулів, що мають стати основою для які-
сно нового розширення інформаційних ресурсів, які є наповненням комп’ютерної мережі. 

Інтеграційні якості WEB-технології є виключно важливими для застосування в корпорати-
вних мережах. WEB-сервер виступає як інформаційний концентратор, який одержує інформацію 
з різних джерел, а потім однорідним способом надає її користувачу. Навігатор, забезпечений уні-
версальним і природним інтерфейсом, дозволяє легко проглядати WEB-клієнту інформацію неза-
лежно від її природи. Одним з ключових питань створення складних інтерактивних WEB-
застосувань є їх інтеграція з інформаційною інфраструктурою, особливо з корпоративними база-
ми даних. Таким чином, фундаментом Інтранет-системи є корпоративна мережа, що об’єднує ло-
кальні мережі підрозділів і забезпечує доступ до інформаційних ресурсів через WEB-сервер. 

Розроблені методи ідентифікації атак на комп’ютерні мережі на підставі аналізу трафіка 
комп’ютерної мережі в умовах невизначеності та доведена доцільність застосування методів і 
моделей нечіткої математики, запропоновані нові методи  тензорної нейроматематики для 
розв’язку головної задачі. Доведена доцільність і можливість розв’язку задачі ідентифікації 
атак в умовах невизначеності на підставі аналізу трафіка. 

В роботі проведено аналіз стохастичних процесів, що описують функціонування мереж 
зв’язку випадкового множинного доступу. Як інструмент математичного моделювання мереже-
вих систем використовується теорія масового обслуговування за допомогою якої будуються 
аналітичні моделі мереж передачі даних. На основі цієї теорії побудовані математичні моделі 
мереж, що управляються адаптивним протоколом випадкового множинного доступу, а також 
протоколами „синхронна” та „асинхронна адаптивна Алоха” з скінченною і нескінченною кіль-
кістю абонентських станцій. Це одноканальні системи масового обслуговування з повторними 
викликами, марковською орбітою, марковських і немарковських часів обслуговування, а також 
довжин інтервалів повідомлення про конфлікт. 

Практична цінність 
В результаті роботи визначено, що Web-технології надають нового якісного стану кор-

поративній інформаційній системі. Web- архітектура зменшує складність програмного забезпе-
чення і дозволяє економно використовувати ресурси мережі. Ця технологія полегшує процеси 
адміністрування та супроводження інформаційних систем. Розвиток мережевої технології та 
програмної бази Інтранет в університеті дозволив спроектувати і впровадити нову систему об-
робки даних з розкладу занять, засновану на Web-технологіях. Для відображення розкладу за-
нять в Інтранет-системі університету спроектовано та впроваджено Web-застосування, яке  реа-
лізовано як PHP/HTML програма доступу до MySQL бази даних. В розробленій технології ви-
рішені проблеми програмної сумісності з іншими середовищами і системами. Результати дослі-
джень впроваджені в НАУ та можуть бути використані в інших учбових закладах. 

Захист комп’ютерних мереж від атак на підставі аналізу трафіка може бути побудований шля-
хом представлення трафіка у вигляді тензора. Тензорне уявлення трафіка дозволяє за допомогою ви-
користання інваріантів тензора суттєво підвищити ефективність ідентифікації атак та їхній прогноз. 
Результати роботи можуть бути використані як інструментарій для розв’язку задач ідентифікації та 
прогнозування трафіка в умовах невизначеності для виявлення атак на комп’ютерні мережі. 



Розроблені математичні моделі процесів функціонування мереж зв’язку випадкового 
множинного доступу з повторенням викликів адекватно описують реальні процеси в 
комп’ютерних мережах. Аналітичне та статистичне моделювання на основі розроблених моде-
лей стає основним сучасним методом дослідження інформаційних систем на стадіях проекту-
вання, створення, перевірки та модернізації. За результатами моделювання можуть бути знай-
дені умови стійкого функціонування мережі, визначені основні характеристики і розв’язані за-
дачі, з вибором оптимальних параметрів і побудовою раціональної стратегії управління. 
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