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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

Розглядається мережа телекомунікаційних систем, її робота в умовах надзвичайних ситуацій та 

проблема синтезу систем оперативного управління за допомогою неї. Встановлено, що інформа-
ційна сумісність передачі пакетів даних в комп'ютерних мережах та аналогової інформації в ка-
налах зв'язку забезпечується шляхом використанням єдиного лінгвістичного забезпечення, лексич-
ного і програмного, яке включає в себе уніфіковані інформаційні структури банків даних усіх рів-
нів системи, а також правил і протоколів передачі даних. 

Важливою компонентою синтезу інтегрованих систем оперативного управління 

Міністерства надзвичайних ситуацій України (ІСОУ-МНСУ) є задача забезпечення надій-

ного зв'язку. Здійснення заходів з запобігання надзвичайних ситуацій (НС), моніторингу 

та ліквідації, вимагає надійного оперативного зв 'язку для передачі команд і даних між ор-

ганами управління МНС, цивільною обороною, органами влади, промисловими і транспо-

ртними та енергетичними компаніями, що залучаються до ліквідації загроз та місцями ро-

зташування об'єкта НС. Для забезпечення координації дій в цих ієрархічних структурах 

повинні використовуватись всі види зв 'язку: комутовані телефонні лінії АТС, спеціальні 

виділені лінії і канали, урядові канали зв'язку і оповіщення, телетайпні, телеграфні і опто-

волоконні лінії зв 'язку, радіоканали та супутникові системи мобільного зв 'язку, альтерна-

тивні системи зв'язку при руйнуванні кабельних магістралей, мобільні пункти передачі 

інформації та зв'язку на основі короткохвильових, ультракороткохвильових систем радіо-

зв'язку, супутникового радіозв'язку. 

Об'єкти телекомунікаційної та управлінської структур характеризуються різно-

манітністю інформаційних потоків, які циркулюють між його елементами, що вимагає 

введення єдиних систем уніфікації і стандартизації представлення документів та протоко-

лів обміну. Відповідно, основними цілями функціонування телекомунікаційних систем та 

зв'язку в інформаційній структурі підтримки прийняття рішень будуть: підвищення опера-

тивності прийняття рішень та надання інформаційно-аналітичної підтримки на всіх рівнях 

управління, моніторингу та ліквідації НС, забезпечення посадових осіб і органів влади до-

стовірною інформацією про НС, забезпечення сумісності інформації на всіх рівнях ієрар-

хії управління за рахунок використання єдиних класифікаторів, стандартів, принципів по-

будови інформаційних структур і систем, оптимізація координації організаційної та інфо-

рмаційної взаємодії функціональних систем МНС, оптимізація і автоматизація процесів  

збирання та комплексного оброблення даних, отриманих від системи моніторингу і пере-

даних по каналах зв'язку, комп'ютерних і телекомунікаційних мережах, підвищення дос-

товірності та повноти циркулюючої інформації за рахунок інтелектуального оброблення 

даних і засобів захисту каналів, забезпечення оперативних потоків даних визначеними ма-

ршрутами до центрів оперативного управління МНС, підтримка регулярного інформацій-

ного обміну [2] через мережі зв'язку і телекомунікаційні системи. 
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Відповідно до наведених завдань стратегічного рівня сформулюємо принципи 

побудови інформаційного забезпечення оперативних центрів МНС каналами передачі да-

них і радіомережами: оперативні центри управління створюються на основі інтеграції фу-

нкціональних, інформаційних і програмно-апаратних засобів, інтеграція орієнтована на 

цільове використання потоків даних від різних джерел і на основі інтелектуального опра-

цювання даних формується в реальному часі об 'єктивна оцінка НС та прогноз розвитку 

сценаріїв. Технологія збирання та накопичення даних передбачає автоматизацію вводу, 

алгоритмізацію та формалізацію, інформаційний обмін між структурними елементами по 

мережах і каналах зв'язку, передбачає автоматизацію передачі даних з врахуванням рівня 

доступу в інтегрованих структурах МНС. Інформаційною основою інтеграції потоків да-

них в межах центру управління НС-МНС є типові протоколи і елементи лексичного та лі-

нгвістичного забезпечення і зі спільним регламентом інформаційного обміну, всі елемен-

ти інтегрованої системи ЦУНС-МНС мають можливість безпосереднього зв 'язку з 

центром ОУ, що підвищує відповідно його інформованість щодо ходу моніторингу і лікві-

дації НС. Первинне оброблення даних ґрунтується на структуруванні та формалізації, ква-

ліфікації блоків даних після їх інтелектуального оброблення. 

Інформаційна сумісність передачі пакетів даних в комп 'ютерних мережах та ана-

логової інформації в каналах зв 'язку забезпечується використанням єдиного лінгвістично-

го забезпечення, лексичного і програмного, яке включає в себе уніфіковані інформаційні 

структури банків даних усіх рівнів системи, а також правил і протоколів передачі даних.  

Організаційні заходи забезпечують недоступність несанкціонованих осіб до апаратно-

технічних засобів системи, магнітних носіїв даних, кабельних систем зв'язку та радіокана-

лів [3]. Технічні засоби мають забезпечити відсутність електромагнітних випромінювань в 

апаратній і кабельній системах за межами зони контролю, однозначну ідентифікацію та 

аутентифікацію користувачів до роботи з найбільш критичними елементами системи і баз 

оперативної інформації, а також забезпечити безперебійне живлення критичних компоне-

нтів структури управління центрів оперативного керування МНС. 

Аналітичне забезпечення інтегрованого опрацювання даних в ІС-ЦОУ МНС ґру-

нтується на комплексі сучасних прикладних програм з апробованими алгоритмами опра-

цювання даних, математичних моделях і картографічних засобах візуалізації, математич-

ному забезпеченні процедур прогнозування розвитку подій при НС та оцінки наслідків 

НС. Програмне забезпечення повинно відповідати існуючим міжнародним стандартам в 

галузі баз даних та систем телекомунікацій (протоколи), графічних систем інтерфейсів ко-

ристувача, дати можливість працювати в розподіленому, гетерогенному середовищах та в 

мобільному режимі, використовуючи потокові моделі обміну [1]. 

Технічне забезпечення ЦОУ-МНС повинно бути побудоване на основі стандарти-

зації та уніфікації засобів обчислювальної техніки та електронного зв 'язку, засобів теле-

комунікації та каналів зв'язку на основі використання математичного апарату теорії ігор, 

дослідження операцій, теорії графів. 
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