
особлива увага має приділятися процедурі автентифікації 
кореспонденції, тобто визначенню унікальності кожного 
поштового відправлення. Цього можна досягти за рахунок 
застосування алгоритмів криптографічного захисту 
інформації і, зокрема, електронного цифрового підпису, 
затвердженого відповідним законодавством, зокрема 
Державними стандартами України. Криптографічні засоби 
захисту інформації мають застосовуватись не лише при 
пересиланні службової інформації через електронні мережі 
зв’язку, але й на етапі кодування даних при формуванні 
самої DPM. Тобто, фізичне нанесення службової 
інформації (у вигляді зображення DPM) на об’єкт або 
поштове відправлення виключає вплив загроз, характерних 
для передачі даних по незахищених електронних мережах. 
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Для ущільнення потоку цілих чисел застосовуються 

методи, що базуються на відокремленні мантис і експонент 
(SEM-методи). При цьому підвищення ступеня ущільнення 
досягається використанням кодів змінної довжини (кодів 
Еліаса, Райса, Голомба, Фібоначчі).  

При розробці технологічних засобів безпеки слід 
враховувати також надійність програмного забезпечення, 
яке надається користувачам для відправлення 
кореспонденції, а також брати до уваги відкритість 
електронних каналів зв’язку, які застосовуються для 
передачі службової інформації. 

У доповіді розглядаються скорочені форми 
узагальнених кодів Фібоначчі, які забезпечують 
ущільнення потоку цілих чисел. 

Існує множина форм р-кодів Фібоначчі, серед яких є 
єдина форма, в який праворуч від кожної одиниці 
розташовано р або більш нулів. Вона називається 
мінімальною формою (М-формою).  

До організаційних аспектів безпеки можна віднести 
заходи з координування дій персоналу, проведення 
своєчасного контролю доставлення кореспонденції на 
різних етапах її фізичного транспортування, виявлення 
підмін та відповідні дії з реагування тощо. 

Форма коду, що отримана з М-форми шляхом 
відкидання p нулів праворуч від кожної одиниці, 
називається скороченою формою першого типу (С1-
формою). 

В доповіді розглядається ряд вимог до рівня безпеки 
та захисту інформації, які висуваються при розробці 
технологій та проектуванні технічних засобів на основі 
використання DPM. Характер та ступінь вимог можуть 
підлягати певним змінам залежно від наявних потреб, 
враховуючи також особливості застосованих стандартів 
захисту інформації. Пропонуються можливі напрямки під-
вищення безпеки використання технологій на основі DPM. 

Оскільки С1-форми різних кодів мають різну 
розрядність, то у процесі їх перетворення в М-форму 
виникає необхідність визначення початку або закінчення 
кожного коду. Це відбувається таким чином. Починаючи зі 
старших розрядів, здійснюється лічба кількості розрядів з 
урахуванням записів p нулів після кожної одиниці. Як 
тільки підрахована кількість розрядів стане дорівнювати n,  
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формується ознака закінчення одного коду і початок 
наступного. 
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Форма коду, що отримана з М-форми шляхом 
відкидання усіх нулів старших розрядів до першої одиниці, 
називається скороченою формою другого типу (С2-
формою). 
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Оскільки С2-форма задовольняє ознаці М-форми, то 
на межі двох С2-форм необхідно розмістити групу 
символів, яка не задовольняє цій ознаці. Для цього 
пропонується записувати символ 1 в наймолодший розряд 
С2-форми p-коду. Ознаками межі між двома кодами є 
наявність двох одиниць у сусідніх розрядах для  р >1 і двох 
чи трьох одиниць для  р=1. 
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Одним з перспективних напрямків розвитку галузі 

доставлення поштових відправлень є інформаційна 
технологія, що грунтується на застосуванні так званих 
цифрових поштових марок – технологія DPM (DPM – 
Digital Postage Mark). DPM – це спеціальне зображення, 
основним елементом якого є двовимірна дискретна 
графічна позначка, що є графічним (штриховим) кодом. 
Дані з DPM знімаються за допомогою сканування 
графічного коду з подальшою обробкою відсканованої 
інформації. 

Форма коду, що отримана з М-форми шляхом 
відкидання усіх нулів молодших розрядів, крім одного, до 
першої одиниці, називається скороченою формою 
третього типу (С3-формою). 

Для того, щоб забезпечити відокремлення кодів  в  
самий молодший розряд записується символ 1. Ознакою 
межі кодів є наявність у сусідніх розрядах або двох, або 
трьох одиниць.. Головними перевагами використання DPM є висока 

щільність зберігання даних, придатність їх до машинного 
зчитування та обробки, можливість автентифікації 
поштових відправлень. Але використання відкритих 
електронних мереж зв’язку та потреба у високому рівні 
безпеки пересилання об’єктів висувають досить жорсткі 
вимоги до організації засобів захисту інформації. 

Форма коду, що отримана з М-форми шляхом 
відкидання однакової кількості нулів до першої молодшої 
одиниці і до першої старшої одиниці, називається 
скороченою формою четвертого типу (С4-формою). 

Для забезпечення можливості відокремлення кодів  
у кожному з них ліворуч від першої старшої одиниці і 
праворуч від першої молодшої одиниці має бути 
розташований хоч би один нуль і в самий молодший 
розряд потрібно записати символ 1. Ознакою межі кодів є 
наявність у сусідніх розрядах двох одиниць.. 

Для цього при розробленні технології слід 
проводити комплексний аналіз можливих загроз та 
створити методику захисту від них. 

Окремою, і досить важливою проблемою при 
доставці поштових відправлень є так звані підміни, тобто 
несанкціоновані дії третіх осіб, пов’язані з використанням 
дублікатів вже існуючих цифрових поштових марок. Тому 

Скорочені форми р-кодів Фібоначчі розширюють 
клас кодів змінної довжини і забезпечують підвищення 
ступеня ущільнення потоку цілих чисел. 
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