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possibilities for implementation of various information ser-
vices and applications, required by the community. Modern 
information technologies ensure the implementation of tasks 
of varying difficulty with processing and transmitting large 
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Обґрунтовано шляхи пiдвищення про-
дуктивностi генерацiї випадкових послiдов-
ностей, що утворенi вiд фiзичних джерел, 
для систем захисту iнформацiї. Це потрiбно 
тому, що на сьогоднiшнiй день вiдбуваєть-
ся бурхливе зростання технологiчних мож-
ливостей та швидкiсних показникiв реалi-
зацiї рiзноманiтних iнформацiйних сервiсiв 
та додаткiв, що потребує спiльнота. Одним 
з головних питань безпечного використан-
ня цих сервiсiв є гарантування iнформа-
цiйної безпеки, яка вимагає використання 
ефективних швидкодiючих систем захисту 
iнформацiї та високопродуктивної генера-
цiї послiдовностей випадкових даних. При 
проведеннi дослiджень з метою пiдвищен-
ня продуктивностi здiйснено аналiз особли-
востi перетворення реальних шумових про-
цесiв з врахуванням їх нестацiонарностi 
та вiдхилень вiд розподiлу ймовiрностей. 
Запропоновано шляхи вдосконалення мето- 
дiв аналого-цифрового перетворення з оп- 
тимiзацiєю шкали квантування динамiчно-
го дiапазону та кроку дискретизацiї шумо-
вого процесу в часi. З метою вирiвнювання 
статистичних характеристик розглянуто 
можливiсть використання методiв обробки, 
якi пiдвищують її статистичну якiсть з еко-
номiєю швидкiсних втрат. Це метод вибiрки 
рiвноймовiрних комбiнацiй (von Neumann – 
Elias – Рябко – Мачикиної) та метод кодо- 
вої оброки (Santha – Vazirani), якi завдя-
ки розширення коду забезпечують певну 
ефективнiсть та полягають в перетворен-
нi послiдовностi: в першому з використан-
ням рiвноймовiрнiх комбiнацiй з вiдкиданням 
непотрiбних даних, в другому без їх вiдкидан-
ня з можливiстю лiнiйного перетворення. 
З метою оптимiзацiї параметрiв перетво-
рення на обох етапах генерацiї та адаптацiї 
цих параметрiв до особливостей i змiнностi 
характеристик перетворюваних випадко-
вих процесiв запропоновано використання 
зворотних зв'язкiв виходiв перетворювачiв 
з попереднiми елементами перетворення. 
Коригування вказаних параметрiв має здiйс-
нюватись пiд час генерацiї за результатами 
статистичного аналiзу виходiв етапiв пере-
творення. Отриманi результати є досить 
важливими, оскiлки їх реалiзацiя в сучас-
них системах захисту iнформацiї дозволить 
гарантоване забезпечення iнформацiйної 
безпеки та безпечне використання додаткiв 
сучасного iнформацiйного сервiсу та впрова-
дження нових додаткiв
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1. Introduction

At present, given the development of science and technol-
ogy, there is a rapid growth of technical and technological 
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