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Шляхи ствОрення та впрОвадЖення  
загальнОгО прОграмнОгО забезпечення з відкритим кОдОм  

в підрОзділи збрОЙних сил україни
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у статті надано інформацію про результати, які були отримані при проведені дослідження метою якого 
було створення загального програмного забезпечення, яке б дало змогу подовжити термін життя старого 
парку ПеоМ з невеликими потужностями, якими ще користуються у багатьох частинах та підрозділах 
збройних сил україни, та мають встановлене програмне забезпечення windows, яке вже не випускається 
і не підтримується виробником.
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Постановка проблеми. необхідність даного 
дослідження була обумовлена наявніс-

тю великої кількості ПеоМ старого парку для 
якого вже не випускається та не підтримується 
ліцензійне програмне забезпечення. старе про-
грамне забезпечення на базі операційних сис-
тем windows працює некоректно, та схильне до 
вразливості шкідливих програм та вірусів.

аналіз попередніх досліджень і публікацій. на 
сьогоднішній день стає актуальним використан-
ня операційного середовища linux в інформацій-
но-аналітичних системах різного призначення.  
як свідчать джерела аналітичної інформації, 
такі корпорації як iBM, oracle, intel та інші все 
більше уваги приділяють уваги саме цій опера-
ційній системі.

Причин тут можна вказати декілька –  
по-перше, це постійний розвиток операційної 
системи та накопичення досвіду її використання 
користувачами та розробниками програмного за-
безпечення;

По-друге, з розвитком операційної системи 
linux розвивається програмне забезпечення, що 
розроблено для цієї операційної системи. якщо 
декілька років тому компанія Microsoft була без-
умовним лідером у сфері офісного програмного 
забезпечення, то на сьогоднішній день є ряд про-
дуктів під операційне середовище linux, що при-
значене для виконання офісних задач у повній 
мірі. Крім того з’явилися графічні середовища 
розробки програмного забезпечення для linux – 
такі як Kylix, Java, Builder та інші, що надало 
можливість поширити розповсюдження linux на 
ПеоМ розробників програмного забезпечення.

Ще одна важлива причина – це вартість опе-
раційного середовища, програмних продуктів 
та вимоги до технічного забезпечення. в основно-
му більшість програмного забезпечення на базі 
linux має відкритий код та розповсюджується 
у вільному доступі до використання та перена-
лаштування для необхідних задач.

Щодо безпеки – то на даний момент linux 
набагато надійніша та безпечніша ніж будь-яка 
операційна система виробництва Microsoft.

мета статті. Метою цієї роботи є висвітлення 
результатів які були отримані при проведені до-
слідження метою якого було створення загаль-
ного програмного забезпечення як альтернативи 
програмному забезпеченню windows, яке вже не 
випускається і підтримується виробником.

виклад основного матеріалу. Програмне за-
безпечення (Пз) являє собою сукупність програм, 
призначених для розв’язання завдань на еоМ.

умовно його можна поділити на загальне 
та спеціальне. Під загальним розуміється про-
грамне забезпечення з сукупністю програм, при-
значених для розв’язання завдань на еоМ.

в основному це:
– операційні системи (ос);
– системи програмування;
– сервісні програми.
до спеціального відносять Пз, що призначено 

для вирішення задач користувача, наприклад: 
редактори тексту, електронні таблиці, бази да-
них тощо.

за умовами розповсюдження виділяють про-
прієтарні та безкоштовні програмні засоби.

Пропрієтарні – це закриті програмні засоби, на 
які автори мають усі майнові та не майнові права, 
користувач отримує лише право користуватися 
нею, відповідно до прав визначених ліцензією.

Програмне забезпечення вільного користу-
вання надає користувачу можливість модифіку-
вати, розповсюджувати, тиражувати програмне 
забезпечення. 

серед основних операційних систем є windows, 
android, ios, linux.

використання програмного забезпечення 
в військовій сфері накладає специфічні вимоги 
щодо захищеності та надійності ресурсів, що ви-
користовуються.

якщо розглядати армії країн членів нато то 
тут також беззаперечно простежується слід ком-
панії Microsoft. Проте, вже зараз в сШа знахо-
диться на тестуванні операційна система Ballista 
os. те саме спостерігається й для армій країн Єс. 
операційні системи,які використовуються в армі-
ях провідних країнах світу наведено в таблиці 1.
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таблиця 1

Операційні системи, що використовуються  
в арміях провідних країн світу

країна використовувана операційна система
сШа windows, Ballista os, linux, android
Єс windows, linux, android
Китай Kylin(ubuntu)
україна windows, linux
рФ astra linux

Джерело: розроблено авторами

як видно з таблиці – у збройних силах ро-
сійської Федерації вже давно використовують 
оc astra linux – спеціально розроблена ос для 
потреб зс рФ. в збройних силах україни та-
кож користуються ос linux, але в основному 
це спеціальне програмне забезпечення, яке було 
розроблене з початком бойових дій на території 
україни і його частка дуже мала у порівнянні 
з Пз, яке використовує середовище windows.

Фахівцями наукового центру зв’язку 
та інформатизації було проведено дослідження 
зі створення загального програмного забезпечен-
ня з відкритим кодом, яке має функціонувати 
з урахуванням наступних загальних вимог:

– використовувати ядро linux-подібних опе-
раційних систем;

– виконувати завантаження програм в опера-
тивну пам’ять (оП) та їх виконання;

– мати стандартизований доступ до перифе-
рійних пристроїв;

– здійснювали управління оперативною 
пам’яттю;

– управляти енергонезалежною пам’яттю 
(жорсткий диск, компакт-диски і т.д.);

– мати зручний користувацький інтерфейс;
– виконувати паралельне або псевдопара-

лельне виконання завдань;
– реалізувати організацію взаємодії між про-

цесами;
– мати вбудовані програмні редактори;
– працювати на технічних засобах, які за сво-

їми характеристиками нижче мінімальних вимог 
до операційних систем windows, на які є екс-
пертні висновки дссззі.

вважаючи вимоги до технічних засобів, а саме:
– процесор з тактовою частотою – не менше 

1.0 ггц;
– оперативна пам'ять об’ємом – не менше 

512 Мб;
– пристрій для зберігання даних (hdd) –  

не менше 10 гб;
– пристрій для виводу інформації (монітор) – 

не менше 15”;
– відео пам’ять (raM) – не менше 32 Мбайт;

– пристрій для зчитування оптичних носіїв 
інформації – не гірше сd,

за основу було обрано ядро linux debian 
7 та графічну оболонку gnome, які на думку 
розробників показали максимальну ефективність 
при заданих параметрах технічних засобів.

в результаті проведеного дослідження отри-
мали дистрибутив, який отримав абревіатуру 
сова – система операційна військова. дистри-
бутив має розмір 635 Мб, що дозволяє розмісти-
ти його на одному компакт-диску, встановлення 
ос відбувається без підключення до інтернет, 
в собі містить вбудований редактор libreoffice 
для роботи з текстом, таблицями, схемами, гра-
фічними документами, презентаціями, підтримує 
роботу з файловими системами ext, ext2, ext3, 
ext4, fat, fat16/32, ntfs, iso 9660, зручний 
користувацький інтерфейс максимально схожий 
на користувацький інтерфейс windows XP, ін-
тернет браузер для роботи в мережі internet, 
утиліти для роботи з відео та звуковими файла-
ми, системний монітор та інші утиліти, які при-
таманні windows XP. Після встановлення сова 
на ПеоМ вона займає 1.9 гб на жорсткому диску, 
а в процесі встановлення дає можливість розби-
ти жорсткий диск на декілька дисків за бажан-
ням користувача. за замовчуванням встановлює 
українську та англійську мови та за бажанням 
користувача можна добавляти інші мови.

висновки і пропозиції. в результаті проведе-
ного дослідження з’ясувалось – незважаючи на 
той фактор, що linux подібні операційні системи 
загалом орієнтовані на роботу в мережі, локальній 
або internet, тобто при встановлені ос потрібен 
тільки початковий завантажувач, який називають 
life cd. на ньому розміщуються тільки компо-
ненти необхідні для початкового старту заван-
таження системи, а решта пакетів, які необхідні 
для повної інсталяції підкачуються з серверів, що 
під’єднанні до мережі, фахівцям наукового цен-
тру вдалось створити дистрибутив, який може ін-
сталюватись та функціонувати автономно, та при 
необхідності, при підключені до мережі, має мож-
ливість оновлення та нарощування різноманітного 
Пз, яке не входить до сова. саме автономність 
сова дозволяє використовувати його в підроз-
ділах зсу до яких ще не встигла дійти черга 
оновлення ПеоМ, що в свою чергу дозволить на 
період впровадження оновленого парку технічних 
засобів підтримати боєготовність підрозділів ма-
ючи при цьому добру захищеність від шкідливих 
програм та вірусів та дуже малі фінансові витра-
ти, оскільки linux являється програмним забез-
печенням вільного користування і не потребує за-
йвих витрат на оплату ліцензій за використання 
програмного продукту.
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пути сОздания и внедрения ОбщегО  
прОграммнОгО Обеспечения с ОткрЫтЫм кОдОм  
в пОдразделения вООруЖеннЫх сил украинЫ

аннотация
в статье изложено информацию о результатах, которые были получены при проведении исследования 
целью которого было создание общего программного обеспечения, которое позволило бы продлить срок 
жизни старого парка ПевМ с малой производительностью, которыми еще пользуются во многих ча-
стях вооруженных сил украины и имеют установленное программное обеспечение windows, но уже 
не выпускается и не поддерживается призводителем.
ключевые слова: программное обеспечение, открытый код, операционная система, линукс, дебиан.
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wAYs Of creAtiOn And impLementAtiOn  
Of generAL sOftwAre with An Open cOde  
in the diVisiOn Of the Armed fOrces Of ukrAine

summary
the article presents information about the results that were obtained during the study, the purpose of 
which was to create common software that would extend the life of the old Pc park with low productivity, 
which is still used in many parts of the armed forces of ukraine and have installed windows software, 
but is no longer available and is not supported by the manufacture.
keywords: software program, open-source operating system, linux, debian.


