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ВІТАЄМО КОЛЕГУ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
1 квітня 2014 року виповнилося 70 років від дня народження члену нашої редакційної колегії, доктору технічних
наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України,
лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки
Тарасенку Володимиру Петровичу.
У 1968 році він закінчив факультет автоматики і електроприладобудування Київського політехнічного інституту. У
1971 році захистив кандидатську, в 1987 – докторську дисертацію. З 1972 року працював на посаді асистента, доцента,
професора, з 1990 року і на даний час завідувач кафедри системного програмування та спеціалізованих комп'ютерних
систем, де сьогодні працюють 26 викладачів, з них 6 докторів і 16 кандидатів наук за всі роки її існування вже випустила понад 2500 фахівців з вищою освітою.
Наукова діяльність Тарасенка В.П. спрямована на розвиток теорії та методів структурної організації та розробки високоефективних функціонально-орієнтованих комп`ютерних систем з оптимізованими параметрами. Він створив першу у вищій школі України кафедру системного програмування і спеціалізованих
комп’ютерних систем та наукову школу з розробки високоефективних функціональноорієнтованих комп’ютерних засобів та систем, що відома не тільки в Україні, а й за її межами. За його науковим керівництвом захищено 23 дисертації, в тому числі громадянами
Болгарії, Німеччини, Алжіру, Сірії, Перу, Киргизстану.
Володимир Петрович – автор понад 500 наукових праць, з них 215 авторських свідоцтв на винаходи, 18 монографій, довідників, навчальних підручників та посібників.
Протягом 15 років виконував обов’язки голови Національної секції “Україна” Міжнародного науково-технічного товариства ІЕЕЕ. Протягом 6 років працював експертом ВАК України. Більше 20 років є головою НМК МОН України з освітнього напряму «Комп’ютерна
інженерія» та заступником голови НМК МОН України з галузі знань «Інформатика та
обчислювальна техніка». член експертної ради МОН України з питань ліцензування і акредитації, а також двох вчених рад по присудженню наукових ступенів, член редакційних
колегій 12 періодичних науково-технічних видань.
Наукові здобутки В.П.Тарасенка відображені у більш ніж у 500 наукових роботах, серед яких 18 монографій, довідників, підручників та посібників для студентів ВНЗ (з
грифом МОН України, у видавництвах «Вища школа», «Техніка» та інших – загальним
обсягом понад 250 друкованих аркушів), понад 215 авторських свідоцтв на винаходи. Він
нагороджений почесними знаками «Винахідник СРСР», “Відмінник освіти України”, почесним
званням «Почесний доктор Ужгородського національного університету» та медаллю Міжнародного науково-технічного товариства ІЕЕЕ. В 2004 році удостоєний почесного
звання Заслуженого діяча науки і техніки України, в 2008 році за комплекс наукових
досліджень, виконаних разом з науковцями НАН України, відзначений Державною
премією України в галузі науки і техніки.
Бажаємо Вам, шановний Володимире Петровичу, здоров’я і довголіття, бадьорості
духу та родинної злагоди, радості і добра!

Редакційна колегія
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ОЦЕНКА МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
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Рассмотрено основные методы обнаружения конфликтов и принятия решений, используемые при автоматизированном управлении воздушным движением. Проведен анализ
основных характеристик этих методов. Проанализированы преимущества получаемых
значений относительно друг друга, используя теорию нечеткой логики, и с использованием системы Матлаб найдены максимумы собственного значения и собственный вектор
каждой матрицы и в итоге создавая множество критериев, построена функция соответствия и выбраны наилучшие из 16 рассмотренных методов исследования
Ключевые слова: зона наблюдения, уровень обнаружения конфликтов, метод принятия
решений во время конфликта, возможности маневрирования, управление множеством
объектов, метод прогнозирования

Введение
Системы обнаружения конфликтов
и принятия решений (CD-R – conflict detection and resolution) заранее предупреждает пилота и диспетчера управления воздушным движением о столкновениях, которые могут возникнуть между самолетами, и тем самым снижают потенциальные
риски влияющие на безопасность полетов. Процесс обнаружения конфликтов и
принятия решений характеризуется следующими особенностями:
1) Конфликтная ситуация должна
быть точно определена по всем параметрам. Так как, в соответствии с принятыми
правилами конфликт – это сближение
двух или более самолетов, на расстоянии
менее чем минимально допустимого
уровня – 5 морской мили в горизонтальной, менее 1000 футов в вертикальной
плоскости [1]
2) Предупреждение о конфликтной
ситуации должно быть осуществлено в
течение установленного ограниченного
времени. Так как, наземных системах
предупреждения вдаются за 2 минуты, а в
бортовых за 40 секунд до столкновения [2].

3) Конфликтная ситуация должна
быть безопасно и эффективно устранена.
По этой причине, используемые в настоящее время многие CD-R системы не
только обнаруживают конфликтные ситуации, а также даст рекомендации по
эффективному устранению этого конфликта.
В последнее время возрос интерес к
усовершенствованию средств автоматического обнаружения и устранения конфликтов. Использование современных
информационных технологий в этих
средствах позволяет повысить безопасность и эффективность транспортных потоков. Увеличение интенсивности полетов в воздушном пространстве привело к
ускорению как теоретических, так и практических исследований, проводимых в
этом направлении, и как результат этого
были разработаны многие новые методы
обнаружения конфликтов и принятия решений. Например, недавно добавлена
функция обнаружения среднесрочный
конфликт (MTCD - medium term conflict
detection) [19] в автоматизированные
системы
управления
воздушным
движением,
который
обеспечивает
заранее обнаружения конфликтов на
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основе планов полета. Хотя эти методы
предназначены для решения одной и той
же проблемы, они сильно отличаются
друг от друга по используемой теории,
способам решения, так же по их особенностям и другим параметрам. С другой
стороны, исследование CD-R методов,
предложенных в последние годы, показывает, что в подходе к решению проблемы
они имеют ряд недостатков. Между этими
методами имеются пересечения и синтезы
способов. Способ, который является пригодным для одного параметра, непригоден для других параметров, но ввиду того
что в общем процессе не проведена оценка влияние этих параметров на способы
решения, что приводит к возникновению
проблемы выбора соответствующей модели. И поэтому требуется проведение
сравнительной
научнообоснованной
оценки существующих CD-R методов.
Анализ методов обнаружения
конфликтов и принятия решений
Сравнительный анализ существующих методов обнаружения и принятия
решений конфликтов показывает, что
предложенные разными исследователями
методы применяются не только для воздушного транспорта, но и для наземных
транспортных средств, робототехники,
судового оборудования и других средств.
Независимо от объекта применения, процессы возникновения конфликта между
ними аналогичны.
Методы, используемые в исследованиях систематизированы по своим входным и выходным параметрам с учетом
следующих факторов [3] (табл. 1):
•
зоны наблюдения;
•
уровня обнаружения конфликтов;
•
метода принятия решений во
время конфликта;
•
возможности маневрирования;
•
управления множеством объектов;
•
метода прогнозирования.
Зона наблюдения. Этот параметр
показывает в модели для обнаружения
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конфликта, в какой области пространства
нужно вести наблюдение:
•
в горизонтальной плоскости (Г);
•
в вертикальной плоскости (В);
•
в горизонтальной и вертикальной плоскости (ГВ).
Как видно из таблицы 1, многие из
используемых моделей позволяют вести
наблюдение в, трехмерном пространстве
или в горизонтальной плоскости только
модель GPWS [9] применяется в вертикальной плоскости.
Уровень обнаружения конфликтов.
Этот параметр дает сведение о наличии(√)
или отсутствии (-) конкретных критериев
предусмотренных для определения конфликта. Следует отметить, если не задан
порог уровня в критерии предупреждения
конфликтов, то модель не может устанавливать точные границы между случаями
наличия и отсутствия конфликта. С другой стороны т.к. конфликтующие стороны
являются движущимися объектами, то
конфликтная ситуация то же будет динамично меняться. В этом случае для ликвидации конфликта в ограниченном интервале времени возникает необходимость определения уровня для методов
разрешения конфликта и изучения ложных предупреждений (пропущенных в
конфликтных ситуациях).
Метод разрешения конфликта (принятие решений). Этот параметр объединяет в себя в систематизированном виде все
методы, позволяющие принимать решение.
При возникновении конфликта его
разрешение может быть реализовано различными средствами. Независимо от того
что это будет выполняться автоматически или непосредственно человеком оператором, оно должно удовлетворять определенным требованиям. Обобщая эти
средства можно отметить следующие
классы:
•
показать (П);
•
оптимизировать (О);
•
зона действия (ЗД);

8
•
выполняемый со стороны человека оператор (ЧО);
•
нет решения (-).
Метод "показать" выступает (используется) в качестве механизма помощи
операторам в разрешения конфликтных
ситуаций. При принятии решения конфликтных ситуации следует учитывать
многие неожиданные событий и явления
окружающей среды, или же с целью того,
чтобы не создавать угрозу другим воздушным судам, агрессивность предусмотренных маневров должны быть сведены к минимуму.
Метод "оптимизация" используется
в большинстве моделей, используемых
исследованиях. Оптимальная стратегия
решения определяется при условии реализации решения для траектории минимальными затратами. Это требует определения
значений
соответствующих
стоимостных функции. Обычно при формировании маневра целей учитываются
количество топлива, время полета и загруженность самолета.
Тем не менее, с этой точки зрения
моделирование характера действия и реакции человека-оператора классическими
методами в рамках модели затруднено. В
последние годы при проведении в этом
направлении исследований для решения
проблем минимизации затрат и сокращения нагрузки оператора широко применяются теория игр, генетические алгоритмы, экспертные системы, теория нечеткой логики.
При принятии решения в конфликтных ситуациях методом «Зона действия»,
самолеты приближающиеся друг к другу,
рассматривается как материальные точка
и для формирования маневров конфликтов используются электростатические
уравнения. Силы отталкивания между
воздушными судами используется для
создания маневров для того, чтобы избежать конфликтов. Преимуществом этого
метода является использование простых
уравнений в решении конфликтов, но для
того чтобы перейти от результатов принятий решений в процессе мгновенных из-

менений на физические результаты требуется дополнительная обработка и
фильтрация.
В процессе принятия решений методом "человек-оператор" для решения
проблемы в конфликтных ситуациях используется принцип обратной связи. Преимуществом этого способа является то,
что выполнение решения является открытым для любых изменений, которые считаются приемлемыми оператором.
Приведенный в табл. 1 знак «-» в
колонке "метод принятия решений во
время конфликта, " показывает, что модель не дает пользователю решение для
выхода из положения. Эти модели обнаруживают конфликты, но не вырабатывают методов решения этих конфликтов.
В некоторых случаях успех разрешения
конфликта выражается обнаружением
конфликта моделью.
Маневренные возможности. Колонка возможности маневрирования показывает в решении принятом в исследуемой
модели, какой метод маневрирования используется:
•
разворот (Р);
•
вертикальный маневр (ВМ);
•
изменение скорости (ИС);
•
комплексные маневры (КМ);
Когда маневры обозначаются знаком →, то маневры формируется в зависимости от ситуации. Например, Р→ВМ
указывает на выполнение одного из маневров: разворота и вертикального маневрирования. Комплексные маневры обозначаются знаком &. В этом случае предусматривается одновременное выполнение этих маневров.
Например, ВМ & Р показывает, что
вертикальное маневрирование и разворот
производится одновременно. Как правило, наличие много возможностей маневрирования дает возможность более эффективно разрешить конфликт.
Столбец "Управление множеством
объектов" указывает на возможность модели обнаруживать конфликт между более чем 2-х ВС (воздушного судна) .
Это происходит в двух формах ВС:
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•
пар (↔);
•
глобальные (☼).
В реальных условиях действия для
системы CD-R при встрече с более чем
двумя самолетами управление ситуацией
является очень важным. В случае парного
подхода если решение конфликта приводит к возникновению нового конфликта,
то поиск решения продолжается. Метод
глобального решения одновременно учитывает комплексное соотношение одного
самолета со многими самолетами и является более надежным.
Метод прогнозирования. Во всех
исследованиях, посвященных принятию
решения урегулировании конфликтных
ситуации, основной проблемой является
создание методов, обеспечивающих на
основе нынешней ситуаций более полной
информации о будущем. В настоящее
время для идентификации состояния конфликта используются три основных метода:
•
детерминированный (Д);
•
неопределенность (?);
•
вероятностный (В).
В детерминированном методе прогнозируемая ситуация однозначно определяется на основании текущей ситуации.
В этом случае, прогнозирование проводится, не принимая во внимание неопределенности, которые влияют на траекторию движения. На практике этот метод
используется обычно для экстраполяции
положения ВС по его вектору скорости.
Сущность метода неопределенного
прогнозирования заключается в том, что
ВС может сделать любой маневр и может
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создавать потенциальную угрозу любому
ВС в большой области пространства. Недостаток этого метода определяется снижением пропускной способности общего
воздушного пространства. Однако этот
метод является приемлемым только лишь
в тех случаях, когда в соответствии с концепциями воздушного движения самолеты будут поддерживаться в ограниченной
рамке маневрирования.
В вероятностном методе создается
множество всевозможных будущих траекторий, вычисляется вероятность возникновения конфликта при таком множестве и маневр с наибольшей вероятностью фиксируется и выдается как решение.
Вероятностный подход позволяет
создавать баланс между методами детерминированного и неопределенного маневрирования. Преимущество данного
подхода заключается в том, что решение
выдается по фундаментальной возможности конфликта, безопасность в выполнении решения и ложное предупреждение
непрерывно рассматривается и оценивается. Вероятностный метод по сравнению
с другими двумя методами считается более общим.
Детерминированные и вероятностные модели решения являются подмножествами вероятностных траекторий.
В детерминированном методе, движение самолета по заданной траектории
равняется единице (максимальная возможность). В модели
неопределенная вероятность слежения за любой
траектории одинакова.

Таблица 1. Характеристики методов обнаружение и разрешение конфликтных ситуации
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Номер
литературы и
название методов
[4]TCAS
[5]TCAD
[6]Burdun
[7]Bilimoria
[8]EGPWS
[9]GPWS
[10]Zeghal
[11]Taylor
[12]Rome

Зона
наблюдения
Г&В
Г&В
Г&В
Г&В
Г&В
В
Г&В
Г
Г

Уровень
обнаружения конфликтов
√
√
√
√
√
√
√
√

Метод
разрешения конфликта
О
О
П
П
ЗД
-

Возможность
маневрирования
ВМ
ИС&Р&ВМ
ИС

Р
ВМ
ВМ
ИС&Р&ВМ
-

Управление
множеством
объектов
↔
↔
↔
↔
☼
↔
↔

Метод
прогнозирования
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
В
В

10
10

[13]Krozel

Г&В

11
12
13
14
15
16

[14]URET
[15]Yang
[16]Tomlin
[17]Ford
[18]Ails
[19]Vink

Г&В
Г&В
Г
Г
Г&В
Г&В

√
√
√
√
√
√

Оценка моделей на основе теори нечеткой логики.
Для проведения оценки каждую модель рассматриваем как множество критерий. Для этого принимаем следующие
обозначения.
Обнаружение конфликтов и методы
принятия решений:
- TCAS;
- Rome;
– TCAD;
- Krozel;
– Burdun;
– URET;
– Bilimoria;
– Yang;
– EGPWS;
– Tomlin;
– GPWS;
– Ford;
– Zeghal;
– AILS;
– Taylor;
– Vink;
Основные критерии характеризующие методы обнаружения конфликтов:
– зона наблюдения;
– уровень обнаружения;
– метод принятия решений;
– возможности маневрирования;
– множество конфликтов;
- метод прогнозирования.
Определяя на основе экспертного
заключения преимущества значений, получаемых каждым критерием, по отношению друг к другу, строим матрицу для
каждого критерия, выражающую соотношение этих значений и определяем собственные векторы этих матриц (Aw = λw )
[20-21]. Элементы определяемого собственного вектора являются коэффициентами, соответствующими определенным
значениям критерий.
Строим матрицу используя, табл.
2 для зоны наблюдения. Используя системы MATLA, находим значение максимума собственного значения (λ) матрицы:
>> A=[1, 3, 7; 1/3, 1, 9 ; 1/7, 1/9, 1]>>
[v,s]=eig(A)

О
ЧО
ЧО
О
П
ЧО

↔
↔
↔
☼
↔
↔
↔

ИС
Р
ВМ
ИС&Р&ВМ
ИС&Р&ВМ
ИС
Р&ВМ
ИС&Р&ВМ

В
В
В
?
?
?
?

s = 3.2059
0
0
0
-0.1030 + 0.8059i
0
0
0
-0.1030 - 0.8059i
λ max = 3.2059 ;
Найдем собственный вектор:
*

=0;

Заменяем одно из уравнения на
и решаем систему
eq1:={(-2.2059)*w1+3*w2+7*w3=0,
(1/3)*w1-2.2059*w2+9*w3=0,
w1+w2+w3=1}:
numeric::solve(eq1,{w1,w2,w3})
w1 = 0.62; w2 = 0.324; w3 = 0.056.
Таблица 2. Зона наблюдения
ГВ
1
1/3
1/7

ГВ
В
Г

В
3
1
1/9

Г
7
9
1

Соответствующим образом находим матрицу соотношений для уровня
обнаружения (Таблица3). Максимум собственного значения этой матрицы и собственный вектор соответствующий этому
значению:
λ max = 2; w1=0.875; w2 = 0.125.
Таблица 3. Уровень обнаружения
√

-1
7
-1/7
1
Таким же способом определяем
значения для других характеристик. Для
метода принятия решения используем
√
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Таблица 4. Максимум собственного значения и собственный вектор:
λ max = 5.0472; w1 = 0467; w2 = 0.305;
w3 = 0.12; w4 = 0.06; w5 = 0.05.
Для возможностей маневрирования используем Таблица 5. Максимум собственного значения и собственный вектор:
λ max = 12.25; w1 = 0.305; w2 = 0.206;
w3 = 0.157; w4 = 0.091; w5 = 0.063;
w6 = 0.45; w7 = 0.047; w8 = 0.033;
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w9 = 0.022; w10 = 0.021; w11 = 0.011.
Для управления множеством объектов (табл. 6):
λ max = 4.14; w1 = 0.68; w2 = 0.16;
w3 = 0.1; w4 = 0.049.
Для
метода
прогнозирования
(табл. 7):
λ max = 3.0735; w1 = 0.65;
w2 = 0.29; w3 = 0.06.

Таблица 4. Метод принятия решений
О

ЗД

П

ЧО

--

О

1

2

4

6

9

ЗД

1/2

1

3

5

7

П

1/4

1/3

1

2

3

ЧО

1/6

1/5

1/2

1

2

--

1/9

1/7

1/3

1/2

1

ИС

Р

Р

ВМ

ВМ

Р

ИС

-

4
2
1
1/3
1/4
1/5
1/5
1/6
1/7
1/7
1/9

5
4
3
1
1/2
1/3
1/3
1/4
1/5
1/6
1/8

6
5
4
2
1
1/2
1/2
1/3
1/4
1/4
1/7

7
6
5
3
2
1
1
½
1/3
¼
1/7

7
6
5
3
2
1
1
1/2
1/4
1/4
1/7

8
7
6
4
3
2
2
1
1/3
1/3
1/6

8
8
7
5
4
3
4
3
1
1
1/6

8
8
7
6
4
4
4
3
1
1
1/6

9
9
9
8
7
7
7
6
6
6
1

Р

Таблица 6. Управления множеством объектов
☼&↔
☼
↔
--

={
={
={
={
={
={
={
={

☼&↔

☼

↔

--

1
1/6
1/7
1/9

6
1
1/2
1/4

7
2
1
1/3

9
4
3
1

0.62/
0.62/
0.62/
0.62/
0.62/
0.324/
0.62/
0.056/

;
;
;
;
;
;
;
;

0.875/
0.875/
0.875/
0.875/
0.875/
0.875/
0.875/
0.125/

;
;
;
;
;
;
;
;

0.467/
0.05/
0.467/
0.12/
0.05/
0.12/
0.305/
0.05/

↑

↑

↑

Таблица 7. Метода прогнозирования
В
1
1/3
1/8

В
?
Д

; 0.033/
0.011/
; 0.305/
; 0.091/
; 0.011/
; 0.033/
; 0.305/
; 0.011/
;

ИС

Р&ВМ

3
1
1/2
1/4
1/5
1/6
1/6
1/7
1/8
1/8
1/9

↑

ИС

ИС&Р

1
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/7
1/8
1/8
1/8
1/9

↑

ВМ

ИС&Р&ВМ
ИС&Р&ВМ
ИС&Р
Р&ВМ
ИС → Р → ВМ
Р → ВМ
Р → ИС
ВМ → ИС
ВМ
Р
ИС
-

ВМ

Таблица 5. Возможность маневрирования

;
;
;
;
;
;
;
;

0.1/ ;
0.1/ ;
0.1/ ;
0.1/ ;
0.049/ ;
0.049/ ;
0.16/ ;
0.1/ ;

?
3
1
1/6

Д
8
6
1

0.06 /
0.06 /
0.06 /
0.06 /
0.06 /
0.06 /
0.06 /
0.65/

};
};
};
};
};
};
};
};

(1)

12
={
={
={
={
={
={
={
={

0.056/
0.62/
0.62/
0.62/
0.056/
0.056/
0.62/
0.62/

=(0,62/

;
;
;
;
;
;
;
;

0.875/
0.875/
0.875/
0.875/
0.125/
0.875/
0.875/
0.875/

, 0,875/

;
;
;
;
;
;
;
;

0.05/
0.467/
0.06/
0.06/
0.305/
0.05/
0.12/
0.06/

, 0,467/

;

0.011/
; 0.091/
; 0.305/
; 0.305/
; 0.021/
; 0.011/
; 0.157/
; 0.305/

, 0,305/

Как было отмечено выше, элементы
вектора являются коэффициентами соответствующими значениям критерий. Используя эти коэффициенты, создадим
множество критерий для каждого метода
(1). Для определения наилучшего метода
создадим функции принадлежности (2) и
выбираем метод, равномерно совпадающий со значениями функции принадлежности. Этими методами являются (С3,
С7, С10, С11, С12). В действительности как
видно из таблицы по заданным критериям
наилучшими являются методы “Burdun”,
“Zeghal”, “Krozel”, “URET”, ”Yang”.
Выводы
1. Проведен анализ параметров,
используемых в процессе обнаружения
конфликтов и принятия решения, по их
степени важности.
2. Предложен способ оценки методов обнаружения конфликтов и принятия
решения на основе теории нечеткой логики.
3. На основе заданных критериев 5
методов из 16 рассмотренных в ходе
исследований установлены как самые
наилучшие .
4. Учитывание в процессе оценки
для каждого из этих методов новых
критерий
включая
алгоритм
математического вычисления, позволит в

;
;
;
;
;
;
;
;

, 0,16/

0.1/
0.1/
0.1/
0.1/
0.16/
0.1/
0.1/
0.1/

;
;
;
;

0.65/
0.65/
0.65/
0.65/
0.29/
0.29/
0.29/
0.29/

;
;
;
;

, 0,65/

)

};
};
};
};
};
};
};
};

(2)

дальнейшем
выполнить
более
содержательное оценивание событий.
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Вступ
Підвищення продуктивності обчислень за рахунок розподіленої обробки
створює проблему, що полягає у необхідності реалізації значної кількості інформаційних зв’язків. Це призводить до принципових обмежень у подальшій мініатюризації обчислювальних засобів.
Одним з відомих підходів зменшення кількості інформаційних зв’язків між
пристроями є порозрядна потокова обробка послідовних кодів чисел [1-4]. Така
обробка дозволяє кожному пристрою за
один такт приймати, оброблювати та передавати один розряд. Порозрядне виконання всіх арифметичних операцій в єдиному потоці можливе лише зі старших
розрядів. Для цього використовуються
надлишкові системи числення, оскільки в
них можливе обмеження довжини перенесення у старші розряди при додаванні і
відніманні. Довжина перенесення визначає апаратні витрати при побудові арифметичних пристроїв порозрядної обробки.
Авторами запропоновано клас систем числення, що узагальнює відомі та
дозволяє створювати нові системи числення з обмеженою довжиною перенесення у старші розряди при порозрядному
виконанні арифметичних операцій. Вони
названі АМ-системами числення [5].
Будь-яка АМ-система числення може бути описана сукупністю таких параметрів:
множиною цифр, основою системи числення та адитивним співвідношенням певного виду порядку (t, τ, p):

 C = {0,1,..., c }; 
k −1

 k
,
1 < w < ck −1 + 1;

 t τ , p τp + t
= Rτ , p 
 A : w

де k≥2 – значність системи числення; Ck –
множина цифр; w - основа системи числення; t Aτ , p – адитивне співвідношення
порядку (t, τ, p); t, τ, p – цілі числа, що задовольняють умовам: t>0, τ=nt, p≥0;
τ,p

R

p

= ∑ ri ⋅ wτi

–

граничне

значення

i =0

(r∈Ck). При цьому на параметри АМсистеми числення накладається обмеження: ri≥ri-1>0.
Може існувати багато АМ-систем
числення, в кожній з яких довжина перенесення при виконанні порозрядного додавання є обмеженою. Проте, відсутні відомі теоретичні розробки, за допомогою
яких можна було б порівнювати довжини
перенесення для будь-яких АМ-систем
числення.
Метою даної статті є розробка теоретичних положень, що могли б обґрунтувати можливість потокового порозрядного додавання зі старших розрядів у
будь-якій АМ-системі числення, а також
визначити межі, в яких знаходиться довжина перенесення.
Наявність адитивних співвідношень
між розрядами в АМ-системах числення
дозволяє ввести операції адитивного перетворення кодів чисел (А-перетворення),
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що полягають у зміні коду числа при збе- задовольняють умовам, виконується елереженні його числового еквіваленту [6]. ментарне А-перетворення. Таке перетвоЗа напрямком перенесення адитивні (А) рення змінює тільки розряди від (i-τp)-го
перетворення поділяються на перетво- до (i+t)-го і не зачіпає інші розряди коду.
рення з перенесенням вліво (АL) і пере- Елементарне A-перетворення може бути
творення з перенесенням вправо (АR) в виконане тільки тоді, коли кожний розряд
залежності від того, до якої частини коду перетворюваного коду задовольняє умові
додається значення перенесення. За ти- перетворення. На відміну від елементарпом умов виконання АL і AR- них в універсальних А-перетвореннях пеперетворення поділяються на елементарні ревіряється виконання умов для сумарних
(E), універсальні (U) та повні (F). При значень частин кодів. Нижче наведено
елементарних А-перетвореннях переві- узагальнений вираз для EAL-, EAR-, UALряються умови в кожному окремому роз- і UAR-перетворень (V – умова для викоряді перетворюваної частини коду. Якщо нання відповідного перетворення):
всі розряди перетворюваної частини коду
 X τb при V
t τ,p
Ai ( X iτ−bτb ) =  iτ−bτb
i +t
τ,p
 X i −τb ± w m Ri −τp при V.
Повні А-перетворення (FAL- та прямку, які виконуються не тільки для іFAR-перетворення) фактично є сукупніс- го розряду, але й для усіх молодших від
тю універсальних перетворень того ж на- нього розрядів:
t
FAiτ , p ( X iτ−bτb )= t UAiτ−,τpb ((t UAiτ−,τp(b +1) ((L
Lt UAiτ−,1p ((t UAiτ−,1p ( X iτ−bτb ))τi −(τbb−1) ) L)τi −τb ))i0−τb ).
Результат повних А-перетворень та- рядне додавання кодів в АМ системах чикий самий, як і універсальних та елемен- слення виконується за відомим методом
тарних. Крім того, після виконання і-го неавтономної обробки [1, 2] і являє собою
повного A-перетворення для жодного з послідовність кроків додавання окремих
перетворюваних розрядів, молодших від розрядів, починаючи зі старшого, на кожі-го, не задовольняється умова А- ному з яких визначається код суми Zi таперетворення того ж напрямку.
ким чином, що на останньому кроці він
А-перетворення є особливим видом дорівнює коду суми Z. Визначення реумовних арифметичних операцій, що уза- зультату Zi на кожному кроці відбуваєтьгальнюють відомі операції згортки- ся шляхом додавання коду чергових розрозгортки та перенесення-запозичення рядів до результату, отриманого на попе[6]. Дані операції лежать в основі пороз- редньому кроці:
рядного додавання і віднімання в АМZ i = Z i −1 + xi + yi .
системах числення. Всі арифметичні опеОсобливістю додавання в АМрації в АМ-системах числення основані системах числення є можливість обмена додаванні. Тому довжина перенесення ження розповсюдження перенесення у
при виконанні додавання визначає кіль- старші розряди за рахунок виконання
кість одночасно оброблюваних розрядів у FAL-перетворення над групою розрядів
порозрядних арифметичних пристроях. на попередньому такті додавання:
Нехай потрібно знайти код суми Z, що
дорівнює сумі кодів X і Y X+Y=Z. ПорозZ i = FAL(Z i −1 + ( xn −1− i + yn −1− i ) ⋅ w n −1− i ) .
Результат Zi можна поділити на дві собою розряди коду результату ZC, а
частини: сталі старші розряди та змінні змінна частина є проміжною сумою T.
молодші розряди. Стала частина являє
Тобто, Z i = ZCi + Ti ,

16
де ZCi = (Z i ) nd − i + d −1 ; Ti = ( Z i ) dn −+ib−b −1 ; d – та yi. При цьому може виникнути переповнення (xi+yi>ck-1). Для ліквідації переподовжина перенесення у старші розряди; b
внення
використовується
FAL– довжина перенесення у молодші розряперетворення над частинною коду реди. При достатній кількості розрядів d на
зультату, у якої старшим є переповнений
кожному кроці порозрядного додавання
розряд. Таке перетворення може виконуFAL перетворення потрібно виконувати
ватись декілька разів до тих пір, доки витільки над проміжною сумою, отриманою
конується його умова. Кожне FALна попередньому кроці, до якої додаються
перетворення в загальному випадку вичергові розряди доданків. Перенесення
кликає перенесення як у деякий старший
через старший розряд проміжної суми,
розряд, так і в ∆ молодших по відношенотриманої на попередньому кроці, розпоню до групи розрядів. Кількаразове виковсюджуватись не буде.
нання FAL-перетворення може призвести
Для визначення максимальної довдо переповнення в тому старшому розряжини d перенесення у старші розряди поді, до якого поступає перенесення. Це витрібно кожен такт додавання розділити на
магає
виконання
нового
FALдва етапи. Перший етап – додавання
перетворення над групою розрядів, що
окремих розрядів і отримання коду їх суоб’єднує як попередні так і ті розряди, у
ми Si. Другий етап – додавання Si до реякі поступило перенесення, і так далі. Результату Ti-1, отриманого на попередньозультатом додавання окремих розрядів в
му такті. Отже, порозрядне додавання
АМ-системах числення у загальному виможна зобразити, як додавання Si до Ti-1
падку є багаторозрядний код отриманий
на кожному і-му такті. Додавання окреFAL-перетворенням:
мих розрядів виконується у звичайний
для позиційних систем числення спосіб.
Нехай на і-му такті додаються розряди xi
( FAL(L FAL( FAL( xi + yi ) i∆−1∆1 ) i∆−2∆+21 L)i∆−(∆S (−S1−) +1)dS −1 )i∆−S∆+SdS
де dS – довжина перенесення в старші жина перенесення у старші dSmax і в морозряди на останньому кроці FAL- лодші ∆Smax розряди від додавання двох
перетворення; ∆1=τp<∆2<…<∆(S-1)<∆S – окремих розрядів, то код їхньої суми модовжина перенесення в молодші розряди жна отримати виконуючи лише останнє
на відповідному кроці FAL-перетворення. FAL-перетворення:
Якщо наперед відома максимальна дов+ dS max −1 ∆ ( S −1) max + dS max
( FAL( xi + yi )i∆−(∆S (−S1)−max
)i − ∆S max
.
(1)
1) max
Максимальне перенесення буде
dSmax і, відповідно, різними старшими
при додаванні розрядів з максимальницифрами Si+dSmax в залежності від того,
ми цифрами ck-1 і являє собою код Smax,
над якими розрядами виконувалось
FAL-перетворення (1). При мінімальноподілений на dSmax+1 старших і ∆Smax
му значенні dSmaxmin старший розряд
молодших розрядів:
max + ∆S max +1
коду Smax матиме значення не більше
S max = 2 ⋅ ck −1 ⋅ wi = SidS
(2)
− ∆S max
ніж ck-1:
Слід відзначити, що при ck-1>rp
може бути декілька кодів максимального значення Smax з різною довжиною
( FAL(2 ⋅ ck −1 ⋅ wi )bi −+bdS max min −1 )0i + dS max min ≤ ck −1 ⋅ wi + dS max min .
(3)
При максимальному значенні dSmaxmax старший розряд коду Smax матиме значення не більше ніж rp:
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( FAL(2 ⋅ ck −1 ⋅ wi ) bi −+bdS max max −1 )i0+ dS max max ≤ rp ⋅ wi + dS max max .
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(4)

Для визначення dSmaxmax потрібно німається його значення. Еквівалентне
виконати послідовність операцій, подіб- значення додається у вигляді коду в розних EAR-перетворенню. На відміну від ряди, молодші від найстаршого значущоEAR-перетворення ці операції повинні ви- го. Таким чином, код, що дорівнює одиконуватись навіть при переповненні у мо- ниці деякого розряду, на кожному кроці
лодших розрядах. Їх сутність полягає у зміщується вправо і при цьому збільшутому, що виконуються послідовні пере- ється. Нехай на першому кроці цей код
творення починаючи з одиниці деякого дорівнює одиниці деякого m-го розряду:
розряду з перенесенням у молодші розряX 0 = w m . Тоді на і-му кроці значення коди. На кожному кроці перетворення від
ду буде
найстаршого значущого розряду коду,
отриманого на попередньому кроці, відτ,p
X i = UALτm, −pτp − (i +1) ( X i −1 − rpi −1 ⋅ xm − (i −1) ⋅ (w m − i − Rm
−τp − i )) ,
де і=1,2,3,... Ці кроки перетворення потрі- дозволяє визначити межі, в яких може
бно повторювати до тих пір, доки знаходитись значення d в довільній АМxm-i<2⋅ck-1. Якщо після закінчення повтору системі числення за заданими кількістю
кроків xm-i=2⋅ck-1, то максимальна довжина цифр, адитивним співвідношенням і довперенесення в старші розряди від дода- жиною перенесення від додавання окревання m-тих розрядів dSmaxmax дорівнює мих розрядів.
Твердження. Нехай для АМ-системи
кількості кроків перетворення. Якщо ж
числення
задані множина цифр {0, 1, ...,
xm-i>2⋅ck-1, то dSmaxmax на одиницю менше
від кількості кроків перетворення. Анало- ck-1} і адитивне співвідношення 1 Aτ , p . Негічно визначається dSmaxmin. Різниця хай також для цієї системи числення витільки у тому, що початкове значення m- значені: dSmaxmin, dSmaxmax – мінімальна і
го розряду встановлюється рівним макси- максимальна довжини перенесення у стамальній цифрі ck-1. На другому етапі ви- рші розряди при додаванні максимальних
никає перенесення від перевищення гра- цифр в одному розряді та dZ – найбільша
ничного значення при додаванні коду кількість розрядів, загальне максимальне
окремих розрядів до проміжної суми. Во- значення яких менше граничного значенно реалізується за допомогою FAL- ня адитивного співвідношення, тобто
dZ
dZ −1
перетворення результату додавання Si і
ck −1 ⋅ ∑ wτp − i <1R0τ , p ≤ ck −1 ⋅ ∑ wτp − i . (5)
проміжної суми Ti-1, отриманої на попереi=0
i =0
дньому такті. Максимальна довжина dT
Тоді
на
будь-якому
кроці
порозрядцього перенесення визначається кількістю
розрядів, необхідних для поглинання да- ного додавання максимальна довжина d
ного і послідуючих перенесень від дода- перенесення у старші розряди знаходитьвання окремих розрядів. Загальна макси- ся у межах
мальна довжина перенесення у старші
розряди d=dS+dT. Наступне твердження
dZ + dS max max + τ + 2 > d ≥ dZ + dS max min + H [ p ] ,
(6)
де H[p] – дискретна одинична функція ному додаванні у будь-якій АМ-системі
Хевісайда [1-3].
числення з довжиною перенесення у стаДоведення цього твердження буде рші розряди d < dZ + dS max min + H [ p ]
виконуватись окремо для лівої і правої виникає переповнення. Доведення буде
частин виразу 6. Спочатку доведемо пра- виконуватись окремо для кожного з двох
ву частину (6). Для доведення достатньо можливих випадків: p=0 та p>0.
навести приклади, в яких при порозряд-
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У
першому випадку
H[p]=0,
dSmaxmin>0 і dZ=0 за визначенням (5).
Тому для доведення правої частини твердження достатньо навести приклад порозрядного додавання, що викликає переповнення у будь-якій системі числення при
d<dSmaxmin. Розглянемо приклад додавання n-розрядних кодів з максимальними
цифрами
ck −1 ⋅

n −1− dS max min

∑

j =0

w j + ck −1 ⋅

n −1− dS max min

∑

wj

j =0

з довжиною перенесення d=dSmaxmin.
При порозрядному додаванні цих
кодів, починаючи зі старших розрядів, на
перших dSmaxmin кроках умова для FALперетворення не виконується. На кожному i-му кроці порозрядного додавання,
починаючи з dSmaxmin-го, відбувається
перенесення у старші розряди, що не менше ck −1 ⋅ wi + dS max min за умовою визначення dSmaxmin. Воно викликає переповнення у розрядах з i-го по (i+dSmaxmin-1)й, яке не може бути ліквідовано за рахунок перенесення у молодші розряди, оскільки і у них на наступних тактах відбувається переповнення. Отже, для випадку
p=0 права частина твердження доведена.
У другому випадку H[p]=1. Тому для доведення правої частини твердження достатньо навести приклад порозрядного
додавання, в якому виникає переповнення
при d<dZ+dSmaxmin+1. Розглянемо приклад
додавання
коду
ck −1 ⋅
коду

n −1

∑w

i

+ ck −1 ⋅

n −1− dZ − dS max min

∑

j = n −1− dZ
j =0
n −1− dZ − dS max min
ck −1 ⋅
wi при
j =0

∑

wi та

довжині

перенесення d=dZ+dSmaxmin. У процесі
порозрядного додавання цих кодів, починаючи зі старших розрядів, на кроках від
1-го до (dZ+dSmaxmin)-го умова FALперетворення
не
виконується.
На
(dZ+dSmaxmin+1)-му кроці порозрядного
додавання відбувається перенесення у (n–
dZ–2)-й розряд, що не менше ck-1 за умовою визначення dSmaxmin. Оскільки довжина перенесення у старші розряди

d=dZ+dSmaxmin, то на (dZ+dSmaxmin+1)-му
кроці FALn-1-перетворення вже не може
бути виконано, а умова FALn-2перетворення ще не виконується. Тому
(n–dZ–2)-й розряд суми матиме максимальне значення ck-1. На кожному наступному кроці порозрядного додавання подібним чином буде утворюватись максимальне значення ck-1 чергового розряду суми. Тому, враховуючи тільки перенесення
у старші розряди, всі отримані розряди
суми матимуть максимальні значення ck-1.
При p>0 перенесення, що виникає в результаті додавання окремих розрядів,
надходить як у старші, так і у молодші
розряди. Тобто, перенесення у молодші
розряди що виникає на (dZ+dSmaxmin+1)му кроці потрібно додавати на більш пізніх кроках. Оскільки без врахування перенесення у молодші розряди утворюється код суми з максимальними цифрами,
то його врахування у деякому розряді викличе переповнення цього розряду. Це
переповнення не можна ліквідувати за
рахунок перенесення у старші розряди
тому, що вони також мають максимальне
значення. Також, це переповнення не можна ліквідувати за рахунок перенесення у
молодші розряди через те, що у кожному
з них на наступних тактах виникатиме
аналогічне переповнення. Тобто, у цьому
прикладі порозрядного додавання кодів
виникає переповнення, яке не може бути
ліквідоване при довжині перенесення у
старші розряди d<dZ+dSmaxmin+H[p].
Отже, для випадку p>0 права частина твердження також доведена. Таким чином,
права частина виразу (6) доведена.
Для доведення справедливості лівої
частини виразу (6) доведемо, що твердження
справедливе
при
d=dZ+dSmaxmax+τ+2. Тобто, на кожному
і-му такті порозрядного додавання максимальне значення проміжного результату Tmaxi не більше від максимально допустимого значення коду у розрядах проміжного результату на цьому такті TMAXi:
T max i ≤ TMAX i
(7)
де TMAXi визначається з виразу
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wn −i + d − wn −i −b −1 ≤ (TMAX i )bn+−id−b −1 < wn −i + d .
(8)
TMAX є найбільшим кодом, що не розряду має значення більше від коду у
розрядах:
дає перенесення при виконанні FAL- молодших
перетворення. Тобто, одиниця будь-якого
0
j −1
∀ ((TMAX i )n −i −b −1+ j > (TMAX i ) n −i −b −1) .
0< j < d

Виконання умови (7) буде доводи- го такту, то проміжний результат Tmaxi-1
тись методом повної математичної індук- не більший від максимально допустимого
ції за номером такту і. Доведемо спочатку значення коду у розрядах проміжного респраведливість цього виразу для і=0. При зультату на (і-1)-му такті TMAXi-1. Припуі=0 значення Tmaxi=Smaxi, тому вираз (7) стимо, що Tmaxi=TMAXi-1. Тоді максимаматиме вигляд Smaxi≤TMAXi. Ця умова льне значення проміжного результату
виконується, оскільки розрядність TMAXi Tmaxi на і-му такті буде при додаванні
більша ніж розрядність Smaxi, що випли- максимальної розрядної суми Smaxi до
ває з визначення значення TMAXi (8) та TMAXi-1. На і-му такті максимальне знаSmaxi (2.7). Отже, для 0-го такту ліва час- чення розрядної суми
тина виразу (6) доведена.
S max i < wn −i + dS max max ,
(9)
Далі, вважаючи, що ліва частина вищо випливає з (2, 8). Тому потрібно доверазу (6) вірна для такту з номером (і–1),
сти, що
доведемо що вона вірна для і-го такту.
Якщо ліва частина виразу вірна для (і–1)T max i = TMAX i −1 + S max i − (TMAX i −1)0n −i −1+ d ≤ TMAX i
Для доведення розглянемо код
Розряди цього коду матимуть такі
TMAXi-1 на (і-1)-му такті.
значення:
−1
(TMAX i −1 )dZ
n −i + dS max max +τ +1 =

(TMAX i −1)0n −i + dS max max +τ +1

dZ −1

∑ ck −1 ⋅ wn−i +dS max

max +τ +1+

j

;

j =0

≤ rτ ( p − dZ ) ⋅ wn −i + dS max max +τ +1 <

< ck −1 ⋅ wn −i + dS max max +τ +1 ;

(10)

max max
(TMAX i −1)bn+−dS
< wn −i + dS max max +1 < wn −i + dS max max +τ ;
i −b

b + dS max
−1
(11)
(TMAX i −1) n −i −b max < wn − + dS max max .
Оскільки p≥0, то можливі два випа- при якому p=0. У першому випадку на (і–
1)-му такті
дки: перший, при якому p>0 і другий,
(TMAX i −1 )0n −i + dS max max +τ = rτp ⋅ wn −i − dS max max +τ ;
(12)

(TMAX i −1 )0n −i + dS max max ≤ rτ ( p −1) ⋅ wn −i + dS max max .
У другому випадку значення будь-якого розряду TMAXi-1 дорівнює rτp-1:
∀
((TMAX i −1)0n −i + j = (rτp − 1) ⋅ wn −i − j ) .
b −1≤ j ≤dS max max +τ

(13)
(14)

У кожному з цих випадків на і-му такті до TMAXi-1 додається і-й розрядний результат Smaxi. З (9) і (11) випливає, що
(TMAX i −1)bn+−idS−bmax max −1 + S max i < 2 ⋅ wn −i + dS max max .
(15)
При цьому може виникнути перене- 1 з номером (n-i+dSmaxmax+τ) менше, ніж
сення у старші розряди. Оскільки значен- ck-1, то у цей розряд може бути виконане
ня розряду проміжного результату TMAXi- FAL-перетворення
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max
FAL((TMAX i −1 )bn+−idS−bmax max +τ + S max i )bn+−idS−bmax
.
(16)
−1
Це перетворення додає до (n- дки p>0 та p=0. Для p>0 при виконанні
(16)
від
(ni+dSmaxmax +τ+1)-го розряду і віднімає від FAL-перетворення
i+dSmax
)-го
розряду
віднімається
знаmax
розрядів з (n–i–b)-го по (n-i+dSmaxmax+τ)й значення, що дорівнює одиниці (n- чення rτp-1. З (13) випливає, що без врахуi+dSmaxmax+τ+1)-го розряду. Додавання вання перенесення з молодших розрядів,
одиниці до цього розряду не викликає йо- значення (n-i+dSmaxmax)-го розряду стає
го переповнення внаслідок (10). Тому не нульовим. З (15) випливає, що перенесенвиникає потреба подальшого перенесення ня у цей розряд не більше одиниці. При
у старші від нього розряди. При виконан- формуванні одиниці перенесення у (nрозряд
від
суми
ні FAL-перетворення (7) від (n- i+dSmaxmax)-й
b + dS max max
i+dSmaxmax+τ)-го розряду віднімається
(TMAX i −1 )n −i −b −1
+ S max i віднімаєтьзначення rτp. Тому з (12) випливає, що
ся значення wn −i + dS max max . З (11) виплизначення цього розряду стає нульовим.
ває, що це призводить до зменшення коду
Доведемо, що перенесення з молодших
max max
(TMAX i −1)bn+−dS
розрядів не збільшить його значення. Для
i −b −1
цього знову розглянемо окремо два випаmax max
max
: ( FAL(TMAX i −1 + S max i ))bn +− dS
< (TMAX i −1 )bn +− idS− bmax
.
i −b −1
−1

Оскільки rτp-1≥1, то
max +1
max +1
( FAL(TMAX i −1 + S max i ))bn+−idS−bmax
< (TMAX i −1 )bn+−idS−bmax
,
−1
−1
або
max max +1
( FAL(TMAX i −1 + S max i ))bn+−dS
< w n −i + dS max max +τ .
i −b −1
Тобто,
перенесення
у
(n- максимально можливого коду у цих розi+dSmaxmax+τ)-й розряд з молодших роз- рядах: T max i < TMAX i .
рядів не виникає. Тому на і-му такті макДля випадку p>0 ліва частина тверсимальний проміжний результат Tmaxi у дження доведена.
розрядах
з
(n-i-b)-го
по
(nУ випадку p=0 виконується rτp>1 і
i+dSmaxmax+τ+dZ)-й менший від значення τ=0. З (14) випливає, що
(TMAX i −1 )0n − i + dS max max = (rτp − 1) ⋅ wn − i + dS max max <
< ck −1 ⋅ wn −i + dS max max .
При виконанні FAL-перетворення у Оскільки (TMAX )b+dSmaxmax < wn−i+dSmaxmax
i−1 n−i−b
(n-i+dSmaxmax+1)-й
розряд
від
(nn −i + dS max max
, то
i+dSmaxmax)-го розряду віднімається зна- і S max i < w
чення rτp.
max max
(TMAX i −1)bn+−idS
+ S max i < 2 ⋅ wn −i + dS max max .
−b
Це
означає,
що
при
FAL- випадку максимальне значення проміжперетворенні коду суми Tmaxi-1+Smaxi ного результату Tmaxi<TMAXi. Тобто, для
перенесення з молодших розрядів у (n- випадку p=0 ліва частина виразу (6) теж
i+dSmaxmax)-й розряд проміжного резуль- доведена. Таким чином, твердження, що
тату буде не більшим одиниці цього роз- визначає максимальну довжину перенеряду. Додавання одиниці перенесення у сення при додаванні в АМ-системах чис(n-i+dSmaxmax+1)-й розряд за допомогою лення у залежності від параметрів адитиFAL-перетворення призведе до обнулення вних співвідношень, доведено.
(n-i+dSmaxmax)-го розряду через відніманВикористовуючи доведене тверня від нього значення rτp.Тому у цьому дження, можна порівнювати між собою
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різні АМ-системи числення за довжиною
перенесення при порозрядному потоковому додаванні. У свою чергу, довжина
перенесення визначає кількість розрядів,
які потрібно при цьому обробляти паралельно, тобто розрядність порозрядного
суматора. Від розрядності суматора прямо пропорційно залежать витрати обладнання на його реалізацію. Порозрядне потокове віднімання виконується аналогічним чином і тому довжина запозичення
при ньому визначається аналогічно. Всі
інші порозрядні потокові арифметичні
операції основані на додаванні і відніманні. Тому оцінювання довжини перенесення при порозрядному потоковому додаванні дозволяє порівнювати між собою
системи числення за витратами обладнання при організації арифметичних операцій і визначати ті з них, що забезпечують найменші витрати на реалізацію конвеєрної порозрядної обробки послідовних
кодів.
Висновки
1.
Описано клас систем числення
з адитивними і мультиплікативними співвідношеннями певного типу між вагами
розрядів (АМ-систем числення), в яких
можливе порозрядне потокове виконання
всіх арифметичних операцій, починаючи
зі старших розрядів.
2.
Запропоновано новий тип умовних числових операцій – адитивні перетворення, які полягають у додаванні і відніманні однакових числових значень від
різних частин коду (А-перетворення) та
проведено класифікацію цих перетворень.
3.
Описано порозрядне потокове
додавання в АМ-системах числення основане на операціях адитивного перетворення, що відіграють роль перенесення.
4.
Теоретично доведено, що на
кожному такті порозрядного потокового
додавання послідовних кодів в АМсистемах числення, починаючи зі старших розрядів, довжина перенесення у старші і молодші розряди обмежена виразами, значення яких залежить від параметрів адитивного співвідношення.
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Отримані вирази для максимальної
довжини перенесення при додаванні можуть в подальшому використовуватись
для порівняння апаратних витрат при
розробці порозрядних потокових пристроїв в різних АМ-системах числення, а також для визначення АМ-системи числення, що дозволяє отримати найменші апаратні витрати.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВАРІАЦІЇ
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Досліджується вплив варіації таких параметрів трафіку, як інтервал спостереження, інтервал екстраполяції та величина потужності завади на точність
екстраполяції характеристик трафіку. Також досліджується, які значення і
співвідношення цих параметрів є оптимальними для найкращої екстраполяції характеристик трафіку
Ключові слова: екстраполяція, трафік локальних комп’ютерних мереж

Вступ
Вирішення задач екстраполяції характеристик трафіку комп’ютерних мереж
займають важливе місце в управлінні
комп’ютерних мереж та забезпеченні їх
працездатності та ефективності роботи.
Для вирішення цієї задачі було запропоновано метод експериментального
дослідження та оптимальної екстраполяції характеристик трафіку локальної
комп’ютерної [1] з застосуванням методу
двопараметричної оптимальної екстраполяції [2].
Для досягнення цієї мети на базі методики статистичної обробки експериментів [3], методу статистичного імітаційного моделювання (СІМ) та методу двопараметричної оптимальної екстраполяції
[4] розроблено метод дослідження та оптимальної екстраполяції характеристик
нестаціонарного трафіку комп’ютерних
мереж. За допомогою експерименту показана ефективність розробленого методу
дослідження характеристик нестаціонарного трафіку на фоні завад.
Але залишається відкритим питання, як впливає на точність екстраполяції
варіація таких параметрів трафіку, як інтервал спостереження ΔT, інтервал екстраполяції τ та величина потужності завади
σ2ξ та які значення і співвідношення цих

параметрів є оптимальними для найкращої екстраполяції характеристик трафіку.
Постановка задачі
Розглянемо постановку задачі. Необхідно з’ясувати, як впливають на точність екстраполяції такі параметри трафіку, як інтервал спостереження ΔT, інтервал екстраполяції τ та величина потужності завади σ2ξ та які значення і співвідношення цих параметрів є оптимальними
для найкращої екстраполяції характеристик трафіку. Для вирішення цієї задачі
було проведено три експерименти з реальним трафіком локальної комп’ютерної
мережі, для якого виконано три експерименти з різними значеннями інтервалу
спостереження ΔT, інтервалу екстраполяції τ та величини потужності завади σ2ξ .
Експеримент 1. У експерименті поставлено завдання – провести моніторинг
характеристик трафіку комп’ютерної мережі за допомогою програми PRTG Network Monitor за один день 9.11.2011 року
за період часу з 11 год. 00 хв. 27 с до 11
год. 14 хв. 27 с. (за 14 хвилин). На рис.1
наведено графік моніторингу характеристик трафіку за вказаний вище проміжок
часу. Виділено участок за три хвилини - з
11 год. 07 хв. по 11 год. 10 хв. Сніфер
PRTG Network Monitor дозволяє вимірювати значення характеристик трафіку з
інтервалом в 1 хвилину. Для експеримен-
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ту необхідно мати трафік, взятий з інтервалом дискретизації в 1 секунду. Для цього беремо значення трафіку за три хвилини (з 11 год. 07 хв. до 11 год. 10 хв.) і різницю між двома точками трафіку
115кбіт/с та 47кбіт/с ділемо на 120с і
отримаємо швидкість зміни трафіку за 1
секунду (0,57кбіт/с) для перших двох
хвилин. Інтервал з 11год.9хв. до
11год.10хв. ділимо на 60с і отримаємо
швидкість за 1с.=0,82кбит/с для третьої
хвилини.

Рис. 1. Таблиця і графік характеристик трафіку

Далі розбиваємо фрагмент трафіку на 10
триад значень у відповідності до алгоритму двопараметричної екстраполяції [2]:
X1 + X(ΔT) = X2;

X2 + X (τ) = X3,

де ΔT = 10с, τ = 5с, Xi – значення точок
характеристик трафіку без завади. В результаті отримаємо масив, наведений в
табл. 1.
Таблиця 1. Значення триад трафіку
№

X1

X2

X3

1

47

52.7

55.55

2

55.55

61.25

64.1

3

64.1

69.8

72.65

4

72.65

78.35

81.2

5

81.2

86.9

89.75

Час (год.-хв.)
11год.7хв.00с;
11год.7хв.10с;
11год.7хв15с.
11год.7хв.15с;
11год.7хв25с;
11год.7хв30с.
11год.7хв.30с;
11год.7хв40с;
11год.7хв45с.
11год.7хв.45с;
11год.7хв55с;
11год.7хв60с.
11год.8хв.00с;
11год.8хв10с;
11год.8хв15с.
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Продовження табл. 1.
6

89.75

95.45

98.3

7

98.3

104

106.85

8

106.85

112.85

115.4

9

115.4

123.6

127.7

10

127.7

135.9

140.0

11год.8хв.15с;
11год.8хв25с;
11год.8хв30с.
11год.8хв.30с;
11год.8хв40с;
11год.8хв45с.
11год.8хв.45с;
11год.8хв55с;
11год.8хв60с.
11год.9хв.00с;
11год.9хв10с;
11год.9хв15с.
11год.9хв.15с;
11год.9хв25с;
11год.9хв30с.

За допомогою стандартної процедури MathCAD [5, 6] rnorm {n, M, у}, де число реалізацій вибране n = 10; M – математичне сподівання; у = σі – середньоквадратичне відхилення випадкового нестаціонарного процесу σξ = 9.37, шо відповідає відношенню σξ2/ σх2=1/8, генеруємо 10
значень завади, які додаємо до відповідних значень Xi. Це необхідно для того,
щоб враховувати флуктуації трафіку, які
не фіксує сніффер, і які мають місце в реальному трафіку, та вплив фізичної завди.
Таким чином отримаємо 30 значень випадкової величини Yі, але вже з завадою, які
наведені в табл. 2
Таблиця 2. Значення випадкової величини Yі
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y1
19.81
35.33
66.03
66.87
69.97
90.67
105.52
109.71
115.50
120.58

Y2
48.86
54.93
68.56
87.88
88.59
100.25
110.93
112.39
126.21
137.41

Y3
55.36
64.39
75.13
85.80
91.98
91.88
91.71
128.62
136.80
129.16

Далі програма ПСІМ-traffic, розроблена автором в системі MathCAD, визначає вірогідні параметри трьох точок спостереження Y1, Y2, Y3: mY1, mY2, mY3 – математичні сподівання для точок Y1, Y2, Y3;
DY1, DY2, DY3 – дисперсії для цих точок
спостереження (або їх середньоквадратичні відхилення σY1 2, σY2 2, σY3 2); KY(t1, t2),
KY(t1, t3), KY(t2, t3) – кореляційні функції.
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По визначеним вірогідним параметрам характеристик трафіку і за методом
двопараметричної оптимальної екстраполяції [2] визначаємо α1opt, α2opt (параметри
оптимальної екстраполяції двопараметричного методу), екстрапольоване значення
характеристик трафіку Y3*, а також значення дисперсії D[Y3*] і мінімальна дисперсія похибки екстраполяції D(α1opt,
α2opt)min,.
Для обчислення вірогідних параметрів вибірок трафіку mY1, mY2, mY3, DY1, DY2,
DY3, KY(t1, t2), KY(t1, t3), KY(t2, t3) скористаємося методикою статистичної обробки
експериментів [3, 4]. Розглянемо формули, за якими були обчислені ці параметри.
Оцінки для математичних сподівань
знаходять за формулами:

Для нашого експерименту необхідно
обчислити такі кореляційні функції:
n

K12 =

mY1 =

1i

i =1

K13 =

n

mY2 =

∑Y
i =1

K 23 =

;

(1)

n

mY3 =

∑Y
i =1

∑ (Y
i =1

1i

− mY1 ) 2

DY2 =

∑ (Y
i =1

2i

∑ (Y
i =1

3i

;

(2)

− mY3 )2

n −1

.

Кореляційні функції для трьох точок
трафіку обчислюють за формулами:
n

K kl =

∑ (Y
i =1

ki

;

n −1

∑ (Y
i =1

− mY1 )(Y3i − mY3 )

2i

(4)

− mY2 )(Y3i − mY3 )
,

n −1

а коефіцієнти кореляції обчислюються за
наступними формулами:

r12 =

K12
;
D1 D2

r13 =

K13
;
D1 D3

r23 =

K 23
.
D2 D3

(5)

Тоді кореляційна матриця матиме
такий вигляд:

K 22 K 23

,

(6)

K33
при i, j = 1, 2, 3.
По головній діагоналі кореляційної
матриці стоять дисперсії випадкових величин Y1, Y2, Y3:
(7)

Оцінки для математичних сподівань
mY1, mY2, mY3 обчислюються як середні
арифметичні по ствовпцях табл. 1. Оцінки
для дисперсій та середньоквадратичних
відхилень обчислюються за формулами
(2). За формулами (4) обчислюють кореляційні функції.
По обчисленим значенням Kij та DY1,
DY2, DY3 будується кореляційна матриця:
1181.8 988.90 881.3

− mYk )(Yli − mYl )
n −1

K ij =

K11 = DY1; K22 = DY2; K33 = DY3

− mY2 )2

n −1

n

DY3 =

;

n −1

n

1i

K11 K12 K13

,

n
де n – кількість спостережень трафіку (в
нашому експерименті n = 10).
Дисперсії для трьох точок обчислюють за формулами:
DY1 =

i =1

3i

n

;

n −1

∑ (Y

2i

n

− mY1 )(Y2i − mY2 )

n

;

n

1i

i =1

n

n

∑Y

∑ (Y

.

(3)

K13 =

873.50 770.7
784.6

(8)
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Далі за методикою, яка запропонована в двопараметричному методі [2], обчислено коефіцієнти α1opt , α2opt.
За відомими значеннями α1opt, α2opt
обчислюється оптимальне значення Y3*. В
отриманих значеннях де Y3(1)* , Y3(2)* - екстрапольовані значення в першій та другій
триадах відповідно; Y3(1), Y3(2) – значення
третьої точки характеристик трафіку, що
виміряється, в першій та другій триадах
відповідно; відносна похибка δY=Δ/Y3(i)
(%); Δ=Y3(i) - Y3(i)*; МδY, МΔY – математичні сподівання відносної та абсолютної похибок.
За методикою двопараметричного методу обчислюємо мінімальну дисперсію
похибки екстраполяції D(α1opt, α2opt )min та
значення дисперсії екстрапольованої характеристики трафіку D[Y3*].
Результати обчислень експерименту
1 наведені в табл. 2 і по ним побудовані
суміщені графіки трьох величин – Xn, Yn
та Yn* для десяти триад (n = 1..10) (рис. 2)
та суміщений графік двох величин – δX та
δY (рис. 3).
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Рис.2. Cуміщений графік трьох величин – Xn,
Yn та Yn* для десяти триад (n= =1..10) і σξ2/σх2 =
1/8, ΔT = 10с, τ = 5с

Таблиця 3. Результати обчислень експерименту 1
mY1
mY2
mY3
DY1
DY2
80
93.6
95.1
1181.8
873.5
DY3
K12
К13
К23
r12
784.6
r13
0.9152
D(α1,
α2 )min
115.5
Y35*
90.2
Y310*
137.9
δY5
1.889
δY10
6.83
δX5
0.551
δX10
1.435
МΔY
0.7430

988.9
r23
0.9308

881.3
α1opt
-0.1662

770.7
α2opt
1.1499

0.9732
D[Y3*]
809.9

Y31*

Y32*

Y33*

Y34*

52.9
Y36*
100.2
δY1
4.458
δY6
9.071
δX1
4.710
δX6
1.955
D[Y3*]
809.85
МδX
1.2314

57.3
Y37*
110
δY2
11.023
δY7
19.960
δX2
10.607
δX7
8.973
h1
6.7928
МΔX
0.8039

67.8
Y38*
111
δY3
9.669
δY8
13.690
δX3
6.583
δX8
3.799
h2
0.9688

89.9
Y39*
125.9
δY4
4.833
δY9
7.941
δX4
10.779
δX9
1.378
МδY
0.7977

Рис. 3. Cуміщений графік двох величин – δX
та δY, для десяти триад (n = 1..10) і σξ2/σх2 =
1/8, ΔT = 10с, τ = 5с

За результатами експерименту 1
можна зробити наступні висновки:
1. Екстрапольовані значення Y3(n)*
ближче розташовуються біля трафіку без
завади і трохи далі від трафіку з завадою
(рис. 2).
2. Відносна похибка екстрапольованих значень Y3(n)* відносно до Y3(n) лежить у межах від -20% до 13.7%. Це при
обсязі вибірки n = 10 прийнятно для практичного використання.
3. Відносна похибка екстрапольованих значень Y3(n)* відносно X3(n), менша
ніж до Y3(n) і лежить у межах від -10.8%
до 10%.Це свідчить про те, що метод двопараметричної екстраполяції дає кращі
результати відносно трафіку без завади.
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4. Статистична обробка результатів
експерименту 1 з реальним трафіком вказує на те, що метод двопараметричної оптимальної екстраполяції дає досить точні
результати при екстраполяції трафіку
комп’ютерної мережі.
Експеримент 2. У експерименті 2
поставлено завдання – на базі інформації
моніторингу трафіку комп’ютерної мережі, який наведено в експерименті 1, і при
значно збільшеній потужності завади
σξ2/σх2 = 1/2 за допомогою програми
ПСІМ - traffic визначити ймовірностні параметри трафіку і провести екстраполяцію за методом двопараметричної оптимальної екстраполяції та визначити α1opt,
α2opt, екстрапольоване значення Y3*, а також значення D[Y3*], D(α1opt, α2opt )min, h1,
h2.
Значення триад трафіку такіж, як і в
експерименті 1 (табл.1). А 30 значень випадкової величини Yі, але вже з більшою
завадою, наведені в табл.4.
Таблиця 4. Значення випадкової величини Yі
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y1
-7.39
15.1
67.96
61.1
58.74
91.61
112.75
112.59
115.61
113.37

Y2
45.03
48.62
67.32
97.44
90.28
105.07
117.87
112.24
128.83
138.94

Y3
63.58
55.19
59.61
138.35
84.38
74.3
121.09
108.04
105.13
120.56

Далі за програмою ПСІМ - traffic визначено ймовірностні параметри трьох
точок спостереження Y1 , Y2 , Y3 : mY1 , mY2
, mY3 – математичні сподівання точок Y1 ,
Y2 , Y3 ;DY1 , DY2 , DY3 - дисперсії цих точок
спостереження (або їх середньоквадратичні відхилення σY1 2, σY2 2, σY3 2); KY(t1, t2 ),
KY(t1 , t3 ), KY(t2 , t3) – кореляційні функції.
Розрахунки параметрів в експерименті 2
здійснюються за формулами (1-8).
По визначеним ймовірностним параметрам трафіку і за методом двопараметричної оптимальної екстраполяції визначено α1opt, α2opt, екстрапольоване значення Y3*, а також значення D[Y3*], D(α1opt,
α2opt )min, h1, h2.

Результати обчислень експерименту
2 наведені в табл. 5 і по ним побудовані
суміщені графіки трьох величин – Xn, Yn
та Yn* для десяти триад (n = 1..10) (рис. 4)
та суміщений графік двох величин – δX та
δY (рис. 5).
Таблиця 5. Результати обчислень експерименту 2
mY1
74.2
DY3

mY2
95.2

K12

mY3
93.02
К13

DY1
1901.2
К23

DY2
1048.9
r12

868.06
r13
0.631
D(α1,
α2 )min
295.26
Y35*
94.113
Y310*
132.78
δY5
-11.54
δY10
-10.15
δX5
-4.86
δX10
5.15
МΔY
0.23

1319.2
r23
0.773

810.95
α1opt
-0.524

737.11
α2opt
1.384

0.934
D[Y3*]
616.37

Y31*

Y32*

Y33*

Y34*

66.175
Y36*
97.343
δY1
-4.08
δY6
-31.01
δX1
-19.13
δX6
0.97
D[Y3*]
616.37
МδX
1.1

59.343
Y37*
103.96
δY2
-7.52
δY7
14.15
δX2
7.42
δX7
2.7
h1
3.0
МΔX
2.36

57.50
Y38*
96.26
δY3
3.53
δY8
10.9
δX3
20.84
δX8
16.58
h2
1.41

102.77
Y39*
117.62
δY4
25.72
δY9
-11.88
δX4
-26.6
δX9
7.89
МδY
-2.19

Рис. 4. Cуміщений графік трьох величин – Xn,
Yn та Yn* для десяти триад (n = =1..10) і σξ2/σх2
= 1/2, ΔT = 10с, τ = 5с

По результатам експерименту 2 можливо зробити наступні висновки:
1. Екстрапольовані значення Y3(n)*
далі розташовуються від трафіку без за-

Проблеми інформатизації та управління, 1(45)’2014
вади і ще далі від трафіку з завадою (рис.
4) у порівнянні з експериментом 1.
2. Відносна похибка екстрапольованих значень Y3(n)* відносно до Y3(n) лежить у межах від -31% до 25%. Це на межі прийнятного для практичного використання.
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жі, який наведено в експерименті 1 на
рис.1, при менших значеннях ΔT = 2 секунди (інтервалу спостереження); τ =
=1секунда (інтервалу прогнозу) і при малій потужності завади σξ2/σх2 = 1/8 (σξ =
2.44) за допомогою програми ПСІМ - traffic провести екстраполяцію трафіку за методом двопараметричної оптимальної екстраполяції.
Для цього взято значення трафіку за
дві хвилини (з 11 год. 07 хв. до 11 год. 9
хв.) і різницю між двома точками трафіку
115кбіт/с та 47кбіт/с ділимо на 120 с і
отримаємо швидкість зміни трафіку за
1секунду = 0,57кбіт/с для перших двох
хвилин. Далі розбиваємо фрагмент трафіку на 10 триад значень у відповідності до
алгоритму експерименту 1. В результаті
отримаємо масив наведений в табл. 6.
Таблиця 6. Значення триад трафіку

Рис. 5. Cуміщений графік двох величин – δX
та δY для десяти триад (n = 1..10) і σξ2/σх2 = 1/2,
ΔT = 10с, τ = 5с

3. Відносна похибка екстрапольованих значень Y3(n)* відносно X3(n), менша
ніж до Y3(n) і лежить у межах від - 26% до
21%. Це свідчить про те, що метод двопараметричної екстраполяції дає кращі результати відносно трафіку без завади.
4. Збільшення потужності завади у
трафіку в чотири рази, у порівнянні з експериментом 1, збільшує відносні похибки
екстрапольованих значень Y3(n)*, збільшує дисперсію похибки екстраполяції
D(α1opt, α2opt )min приблизно у 2.5 рази , та
зменшує коефіцієнт h1 у 2 рази.
5. Експеримент 2 вказує на те, що
для покращення процесу екстраполяції
необхідно приймати усі засоби для зменшення завди у трафіку.
6. Статистична обробка результатів
експерименту 2 з реальним трафіком вказує на те, що метод двопараметричної оптимальної екстраполяції дає задовільні
результати при екстраполяції трафіку
комп’ютерної мережі навіть з великою
потужністю завади.
Експеримент 3. У експерименті 3
поставлено завдання – на базі інформації
моніторингу трафіку комп’ютерної мере-

№

X1

X2

X3

1

47

48.14

48.71

2

49.28

50.42

50.99

3

51.56

52.7

53.27

4

53.84

54.98

55.55

5

56.12

57.26

57.83

6

58.4

59.54

60.11

7

60.68

61.82

62.39

8

62.96

64.1

64.67

9

65.24

66.38

66.95

10

67.52

68.66

69.23

Час (год.-хв.)
11год.7хв.00с;
11год.7хв02с;
11год.7хв03с
11год.7хв.04с;
11год.7хв06с;
11год.7хв07с
11год.7хв.08с;
11год.7хв10с;
11год.7хв11с
11год.7хв.12с;
11год.7хв14с;
11год.7хв15с
11год.7хв.16с;
11год.7хв18с;
11год.8хв19с
11год.7хв.20с;
11год.7хв22с;
11год.7хв23с
11год.7хв.24с;
11год.7хв26с;
11год.7хв27с
11год.7хв.28с;
11год.7хв30с;
11год.7хв31с
11год.7хв.32с;
11год.7хв34с;
11год.7хв35с
11год.7хв.36с;
11год.7хв38с;
11год.7хв39с

За допомогою стандартної процедури MathCAD rnorm {n, M, у} ,
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де число реалізацій вибране n = 10; M –
математичне сподівання; у = σі – середньоквадратичне відхилення ВНП σξ =
2.44, шо відповідає відношенню σξ2/σх2 =
1/8 для цієї вибірки, генеруємо 10 значень
завади, які додаємо до відповідних значень Xi. Таким чином отримано 30 значень випадкової величини Yі, але вже з
завадою, які наведені в табл. 7
Далі за програмою ПСІМ - traffic визначено ймовірностні параметри трьох
точок спостереження Y1 , Y2 , Y3 : mY1 , mY2
, mY3 – математичні сподівання точок Y1 ,
Y2 , Y3 ;DY1 , DY2 , DY3 - дисперсії цих точок
спостереження (або їх середньоквадратичні відхилення σY1 2, σY2 2, σY3 2); KY(t1, t2),
KY(t1 , t3), KY(t2 , t3) – кореляційні функції.
Розрахунки параметрів в експерименті 3
здійснюються за формулами (1-8).
По визначеним ймовірностним параметрам трафіку і за методом двопараметричної оптимальної екстраполяції визначено α1opt, α2opt, екстрапольоване значення Y3*, а також значення D[Y3*], D(α1opt,
α2opt )min, h1, h2.
Результати обчислень експерименту
3 наведені в табл. 8 і по ним побудовані
суміщені графіки трьох величин – Xn, Yn
та Yn* для десяти триад (n = 1..10) (рис. 5)
та суміщений графік двох величин – δX та
δY (рис. 6).

0.77
D(α1,
α2 )min
12.94
Y35*
57.25
Y310*
71.09
δY5
-0.36
δY10
-2.46
δX5
0.99
δX10
-2.69
МΔY
0.96

0.89
Y31

*

45.54
Y36*
61.49
δY1
10.84
δY6
-11.49
δX1
6.50
δX6
-2.29
D[Y3*]
59.38
М δX
2.2

0.164
Y32

*

48.11
Y37*
61.94
δY2
0.12
δY7
6.11
δX2
5.65
δX7
0.76
h1
3.236
МΔX
1.21

0.835
Y33

*

52.57
Y38*
61.91
δY3
1.96
δY8
-0.78
δX3
1.31
δX8
4.26
h2
0.706

59.38
Y34*
54.59
Y39*
63.11
δY4
8.55
δY9
3.92
δX4
1.73
δX9
5.73
М δY
1.64

Рис. 5. Cуміщений графік трьох величин – Xn,
Yn та Yn* для десяти триад (n = =1..10) і σξ2/σх2
= 1/8, ΔT = 2с, τ = 1с

Таблиця 7. Значення випадкової величини Yі
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y1
47.68
49.65
52.61
52.68
54.42
65.84
59.98
59.84
67.1
66.56

Y2
45.20
47.89
52.65
55.06
57.91
60.74
62.40
62.43
62.44
72.1

Y3
51.08
48.17
53.62
59.69
57.05
55.15
58.95
61.44
65.69
69.38

Таблиця 8. Результати обчислень експерименту 2
mY1
57.63

mY2
57.88

mY3
58.02

DY1
52.21

DY2
63.13

DY3

K12

К13

К23

r12

48.88

51.15

36.1

45.86

0.89

α2opt

D[Y3*]

Продовження табл. 8.
r13

r23

α1opt

Рис. 6. Cуміщений графік двох величин –
δX та δY для десяти триад (n = 1..10) і
σξ2/σх2 = 1/8, ΔT = 2с, τ = 1с
За результатами експерименту 3
можливо зробити наступні висновки:

Проблеми інформатизації та управління, 1(45)’2014
1. Діапазон зміни відносної похибки
лежить у межах від -11.5% до 10.84%. Ці
значення менші ніж в експерименті 1 (від
-19.96% до 13.7%).
2. Дисперсія D[Y3*] = 59.38 і дисперсія похибки екстраполяції D(α1,α2)min =
=12.9 набагато менші ніж в експерименті
1. Це свідчить про те, що при екстраполяції комп’ютерного трафіку краще обирати
τ/ΔT якомога меншими.
3. Для отримання більш якісної екстраполяції трафіку комп’ютерної мережі
необхідно всіма доступними методами
зменшувати потужність завади і обирати
меншим значення τ/ΔT.
4. Статистична обробка результатів
експерименту 3 з реальним трафіком вказує на те, що метод двопараметричної оптимальної екстраполяції дає хороші результати при екстраполяції трафіку
комп’ютерної мережі з малою потужністю завади .
Висновки
За результатами експериментів можна зробити наступні висновки:
1. В експерименті 1 за допомогою
сніффера PRTG Network Monitor отримано значення характеристик трафіку за
9.11.2011 рік (рис.1). На трафіку вибрано
частку за три хвилини з 11 год. 7 хв. 00 с.
по 11 год. 9 хв. 30с. Для цієї частини трафіку вибрано 10 трійок значень X1(n),
X2(n), X3(n), де n = 10 і для кожного значення характеристики трафіку додається
завада. В результаті отримано 10 трійок
трафіку з завадою Y1(n), Y2(n), Y3(n), які
наведені в табл. 2. Отримані значення характеристик трафіку використано в статистичній обробці. За допомогою статистичної обробки значень характеристик трафіку визначено їх ймовірностні параметри: mY1 , mY2, mY3, DY1, DY2 , DY3 ,
K12 , K13 , K 23 . Ці ймовірності параметри
відповідають процесу адаптації програми
відносно до реального комп’ютерного
трафіку.
2. За допомогою алгоритму методу
оптимальної двопараметричної екстраполяції та програми ПСІМ - traffic, яку роз-
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робив автор, визначені коефіцієнти α1opt ,
α 2opt, екстрапольовані значення (оцінки)
Y3(n)*, а також якісні параметри екстраполяції D[Y3*], D(α1, α2)min , h1, h2 . Побудовані суміщені графіки трьох величин Xn,
Yn та Yn* і суміщені графіки двох відносних похибок δX(n), δY(n) для десяти трійок
трафіку при найменшому значенні потужності завади, інтервалу спостереження
ΔT = 10с і інтервалу прогнозу τ =5с
(рис.2, 3).
3. В експерименті 2 збільшено потужність завади у чотири рази, відносно до
експерименту 1, а параметри ΔT і τ залишились такими ж. Побудовано аналогічні
до експерименту 1 суміщені графіки. З
порівняння графіків рис.3 і рис.5 видно.
що значно збільшився розкид відносних
похибок δX(n), δY(n) .
4. Збільшення потужності завади у
трафіку в чотири рази, у порівнянні з експериментом 1, збільшує відносні похибки
екстрапольованих значень δX(n), δY(n) приблизно у два рази, дисперсію похибки екстраполяції D(α1, α2)min приблизно у 2.5
рази, та зменшує коефіцієнт h1 у два рази.
5. З порівняння результатів експериментів 1 і 2 випливає те, що для покращення ефективності екстраполяції необхідно застосовувати всі засоби для зменшення потужності завади у трафіку, як і
слід було очікувати.
6. В експерименті 3 потужність завади взято таку ж. як в експерименті 1, а
параметри екстраполяції ΔT і τ зменшено
в п’ять раз. З порівняння графіків рис.3 і
рис.7 видно, що відносні похибки екстраполяції δX(n), δY(n), дисперсії D[Y3*],
D(α1,α2)min значно менші в експерименті 3
ніж в експерименті 1. Це свідчить про те,
що для підвищення ефективності оцінювання характеристик фрагментів нестаціонарного трафіку (їх екстраполяції) в локальних комп’ютерних мережах необхідно зменшувати (якщо це можливо) значення часу спостереження - ΔT і інтервалу
екстраполяції - τ.
7. Результати експериментів 1-3 показали, що математичні сподівання відносних похибок МδY , МδX малі величини і
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не перевищують 2%. Це свідчить про те,
що якщо випадкова завада змінюється по
нормальному закону, то статистична обробка результатів експериментів з характеристиками реального трафіку дають добрі результати.
8. Експерименти по екстраполяції
характеристик трафіка, що описані в статті, проводилися за допомогою алгоритму
методу оптимальної двопараметричної
екстраполяції [2], який по двох значеннях
попередніх спостережень - Y1, Y2 дозволяє
екстраполювати Y3 * майбутнього значення Y3, тобто робити прогноз для одного
значення характеристик трафіку в майбутньому.
Якщо нам треба екстраполювати
більш ніж одне значення характеристик
трафіку, ми можемо скористатися рекурсивним методом оптимальної екстраполяції [7-9], який включає в себе трипараметричний та чотирипараметричний методи оптимальної екстраполяції. Цей метод дозволяє по двох значеннях попередніх спостережень - Y1, Y2 і результатам
двопараметричної і трипараметричної екстраполяції - Y3 *, D[Y3*], Y4 *, D[Y4*] дозволить екстраполювати Y5 * майбутнього
значення Y5 .
Але слід зважати на те, що показники точністі рекурсивного методу екстраполяції нижчі, ніж у двопараметричного
методу оптимальної екстраполяції.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
С ПРОИЗВОДНЫМИ ПО ПОРЯДКУ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ
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Предложена операция дифференцирования по порядку дифференцирования, основанная
на повторном применении операторов дробного дифференцирования, и дифференциальные уравнения, содержащие эту операцию. Показано, что они сводятся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям. Приведены примеры явлений, описываемых дифференциальными уравнениями с производными по порядку дифференцирования
Ключевые слова: дифференциальные уравнения, дробное дифференцирование

Введение
В естественных приложениях рассматриваются задачи, описываемые дифференциальными уравнениями, содержащими дробные производные [1-3]. Уравнения с дробными производными представляют развивающуюся и не завершенную область исследований. Поэтому в ней
возможно получение новых результатов
путем введения ранее не использовавшихся степеней свободы построения их
структур. Так, например, были построены
уравнения с порядками дифференцирования, зависящими от фазовых координат
[4]. Переменность и непрерывность порядка дифференцирования в этих уравнениях подсказывает естественное продолжение, состоящее во введении дифференцирования по порядку дифференцирования. Приведем пример системы третьего
порядка (при естественных обозначениях
независимой переменной и фазовых координат) с двукратным (более высокого
уровня) дифференцированием:

dz
y( t ) = f 2 ( t , x , y , z ) ;
dt z
dx
z( t ) = f 3 ( t , x , y , z ) .
dt x

dx dz dy
x(t ) = f1 (t , x, y, z ) ;
dz x dy z dt y

dy dx dz
y( t ) = f 2 ( t , x , y , z ) ;
dx y dz x dt z
dz dy dx
z( t ) = f 3 ( t , x , y , z ) .
dy z dx y dt x

(2)

Это обыкновенные дифференциальные уравнения.
Возможны уравнения с дробными
частными производными по порядкам
дифференцирования, например
∂x ∂z ∂y
f ( t , x, y , z ) +
∂z x ∂y z ∂t y
∂y ∂x ∂z
f ( t , x, y , z ) +
∂x y ∂z x ∂t z
∂z ∂ y ∂x
+ z y x f ( t , x, y , z ) = 0
∂y ∂x ∂t

(3)

Операторы дифференцирования в
уравнениях (1–3) по построению не коммутативны.

dz dy
x( t ) = f 1 ( t , x , y , z ) ;
dy z dt y

dx
dz x
dy
dx y

циклический характер. Получаем дифференциальную систему:

(1)

Дифференцирование по порядку
дифференцирования может иметь более
высокую кратность, например 3, и иметь

Постановка задачи
Определим производные по порядку
дифференцирования, используя оператор
дробного дифференцирования, основанный на интерполяции по порядку дифференцирования с помощью полинома Лагранжа [5]. Производная нулевого порядка по порядку дифференцирования n
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функции f (x) (при использовании в
приближенном представлении оператора
дробного дифференцирования производ-

ных целого порядка не выше четвертого)
имеет вид

d0 d n
1
f ( x ) = ( n 4 − 10 n3 + 35 n 2 − 50 n + 24 ) f ( x ) −
0
n
dn dx
24
1
df ( x )
− ( n 4 − 9 n 3 + 26 n 2 − 24 n )
+
6
dx
1
d2 f ( x )
+ ( n 4 − 8 n 3 + 19 n 2 − 12n )
−
4
dx2
1
d3 f ( x )
− ( n 4 − 7 n3 + 14 n 2 − 8 n )
+
6
dx3
1
d4 f ( x)
+ ( n 4 − 6 n 3 + 11n 2 − 6 n )
24
dx4

и совпадает с дробной производной этой
функции. Производные по порядку диф-

(4)

ференцирования порядка от единицы до
пяти имеют вид

d1 d n
1
f ( x ) = ( 2 n 3 − 15 n 2 + 35 n − 25 ) f ( x ) −
1
n
dn dx
12
1
df ( x )
− ( 4 n 3 − 27 n 2 + 52 n − 24 )
+
6
dx
1
d2 f ( x )
+ ( 2 n 3 − 12 n 2 + 9 n − 6 )
−
2
dx 2
1
d3 f ( x )
− ( 4 n 3 − 21n 2 + 28 n − 8 )
+
6
dx 3
1
d4 f ( x )
+ ( 2 n 3 − 9 n 2 + 11n − 3 )
12
dx 4

d2 dn
1
f ( x ) = ( 6 n 2 − 30 n + 35 ) f ( x ) −
2
n
dn dx
12
1
df ( x )
− ( 6 n 2 − 27 n + 26 )
+
3
dx
1
d2 f ( x )
+ ( 6 n 2 − 24 n + 9 )
−
2
dx 2
1
d3 f ( x )
2
− ( 6 n − 21n + 14 )
+
3
dx 3
1
d4 f ( x )
+ ( 6 n 2 − 18 n + 11 )
12
dx4

(5)

(6)
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d3 dn
1
f ( x ) = ( 6 n − 15 ) f ( x ) −
3
n
dn dx
6
df ( x )
− ( 4n − 9 )
+
dx
d2 f ( x )
+ ( 6 n − 12 )
−
dx 2
d3 f ( x )
− ( 4n − 7 )
+
dx 3
1
d4 f ( x )
+ (6n − 9 )
6
dx 4
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(7)

d4 dn
f ( x)= f( x)−
dn 4 dx n
df ( x )
−4
+
dx
(8)
d2 f ( x)
+6
−
dx 2
d3 f ( x )
−4
+
dx 3
d4 f ( x )
+
dx 4
обозначим через m . То есть повторно исd5 dn
(9)
f
(
x
)
0
=
пользуем оператор дробного дифференdn5 dx n
цирования.
Получим определение произВыражения (4-8), подставим в (4)
вместо функции и ее производных, а по- водной по порядку дифференцирования
от производной дробного порядка функрядок дифференцирования функции n
заменим порядком дифференцирования ции f (x) .
по порядку дифференцирования, который
dm dn
1
d0 dn
4
3
2
=
−
+
−
+
f
(
x
)
(
m
10
m
35
m
50
m
24
)
f( x)−
dn m dx n
24
dn0 dx n
1 4
d1 dn
3
2
− ( m − 9 m + 26 m − 24 m ) 1 n f ( x ) +
6
dn dx
(10)
1
d2 dn
+ ( m 4 − 8 m3 + 19 m 2 − 12 m ) 2 n f ( x ) −
4
dn dx
1
d3 dn
− ( m4 − 7 m 3 + 14 m 2 − 8 m ) 3 n f ( x ) +
6
dn dx
1
d4 dn
4
3
2
+ ( m − 6 m + 11m − 6 m ) 4 n f(x)
24
dn dx
Обозначая в (4) полиномы переменF1 ( m ) , F2 ( m ) , F3 ( m ) , F4 ( m ) ,
ной n соответственно как E1 ( n ) ,
F ( m ) , выражение (10) перепишем в ве-

E 2 ( n ) , E3 ( n ) , E4 ( n ) , E5 ( n ) , а полиномы переменной m в (10) как

5

кторно-матричном виде
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E2
E3
E4
E5   f ( x ) 
 E1
 dE
dE2
dE3
dE4
dE5   df ( x ) 
1



dn
dn
dn
dn   dx 
 dn
 d 2 E1 d 2 E2 d 2 E3 d 2 E4 d 2 E5   d 2 f ( x ) 
(11)
dm dn
2
2
2
2
2  ⋅
 dn 2

=
⋅
(
)
f
(
x
)
F
F
F
F
F
dx
dn
dn
dn
dn
1 2 3 4 5
 3
  3

dn m dx n
3
3
3
3
 d E1 d E2 d E3 d E4 d E5   d f (3 x ) 
dn 3
dn 3
dn 3
dn 3   dx 
 dn 3
 d 4 E1 d 4 E2 d 4 E3 d 4 E4 d 4 E5   d 4 f ( x ) 

 4
 
dn 4
dn 4
dn 4
dn 4   dx 4 
 dn
В (11) – произведение вектора –
Обозначая их через P1 , P2 , P3 , P4 ,
строки на матрицу есть вектор – строка,
P5 (11) перепишем в компактном виде
компоненты которого зависят от m и n .
скалярного произведения векторов.
 f(x) 
 df ( x ) 


 2 dx 
 d f ( x )
dm dn
f ( x ) = (P1 P2 P3 P4 P5 ) ⋅  dx 2  =
 d3 f ( x )
dn m dx n


 dx3 
 d4 f ( x )


 dx 4 
df ( x )
d2 f ( x )
d3 f ( x)
d4 f ( x )
= P1( m , n ) f ( x ) + P2 ( m ,n )
+ P3 ( m , n )
+
P
(
m
,
n
)
+
P
(
m
,
n
)
5
4
dx
dx 2
dx3
dx4

Для дифференцирования кратности
более двух, как в уравнениях (2) и (3),
формула (12) сохраняет свою структуру, а
полиномы P становятся полиномами большего числа переменных. Применяя их
индексацию с использованием нулевого
индекса, (12) можно записать еще более
компактно
4
dm dn
di f ( x )
(13)
f ( x ) = ∑ P ( m ,n ) ⋅
dn m dx n

i =0

i

dxi

Отрицательные показатели дифференцирования соответствуют операции
интегрирования. Соответствующие уравнения
являются
интегродифференциальными. Оператор дробного
дифференцирования (4) содержит производные не выше четвертого порядка, и
соответствующие формулы являются
приближенными и конечными. В интегродифференциальном случае точная запись
оператора (13) имеет вид
∞
dm dn
di f ( x)
f
(
x
)
=
P
(
m
,
n
)
⋅
∑ i
dn m dx n
dx i
i = −∞

(14)

Уравнения (12) приводимы к нормальной форме (для численного реше-

(12)

ния). Постепенно увеличивая количество
производных в операторе дробного дифференцирования [5], получаем последовательность решений, предел которой в
случае сходимости является результатом.
В неоднородном случае наличия
правой части уравнение имеет вид
dm dn
(15)
f ( x ) = Φ ( x , f ( x )) ,
dn m dx n
Уравнениями вида (15) описываются процессы с памятью и последействием.
Примерами могут быть эффекты: излучения света жидкостью, в которой под
действием ультразвука создается трение
при больших градиентах скорости, или
деформируемым твердым телом; изменения сцинтилляционных свойств кристаллов детекторов элементарных частиц при
воздействии на них ультразвука; возбуждение радиоактивного распада под действием ультразвука (сонорадиационный
эффект); уменьшения работы выхода в
фотоэффекте при действии на катод ультразвука; возбуждения электродинамических эффектов (как причины турбулентности) в пограничном слое в гидромеха-
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нике; излучения света турбулентным потоком (установка содержит тонкие световоды и фотоумножители, - интересно усреднение измерений в пограничном слое
и частотный анализ); излучения и поглощения света и звука клетками живых организмов (головного мозга человека, вирусами), что может применяться для лазерной (с помощью световодов) и ультразвуковой онкотерапии; каталитического
влияния когерентного света, голограмм и
ультразвука на химические процессы; фокусирования лепестками цветка (как направленной антенной) солнечного света
на пестике; преобразования солнечной
энергии в крыльях насекомых в химическую (биофотосинтез); преобразования
генетического кода бактерий и вирусов
при их механическом столкновении – подобно микрочастицам на ускорителях
(например вирусов СПИДа, онковирусов
– с целью получения новых лекарственных препаратов); влияния гравитации на
радиоактивный распад химических элементов – в направлении к тяготеющей
массе распад интенсивнее, чем в противоположном направлении (в силу связей
между различными типами взаимодействий, нарушающими соответствующие
«локальные» внутритиповые симметрии).
Экспериментальная установка для исследования этого эффекта состоит из лабораторного источника радиации (например
радиевого), детекторов α, β и γ - частиц, и
счетного блока. Источник и детекторы
закрепляются на поворотной в вертикальной плоскости платформе. Платформа периодически поворачивается на 1800, пребывая равное (например, 1 час) время в
положениях совпадения и антисовпадения направления источник-детекторы с
направлением силы тяжести. В этих положениях автоматически считаются накапливающиеся числа актов распада. Ожидаемый эффект состоит в регистрации
большего числа распадов в направлении
совпадения с силой тяжести. Проводя
эксперименты на Земле и на Луне, ожидаем отношения разности счетов как масс
этих планет с точностью до различия хода
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времени на них. При оценке энергии частиц получаем информацию для определения универсальной гравитационной постоянной. Идентификация по результатам
экспериментов соответствующих математических моделей этих эффектов может
осуществляться в классе предлагаемых
уравнений.
Еще один шаг обобщения состоит в
придании фазовому пространству непрерывной размерности. Размерность содержит континуум составляющих, т.е. возможны и не целые измерения. На это указывает факт существования полуцелого
спина элементарных частиц. Например, у
отрезка прямой, имеющего степень свободы вращения в плоскости, и наблюдаемого из точки этой плоскости, спин относительно наблюдателя равен ½. Вектор
представляется функцией размерности
как непрерывного аргумента. Размерность
является равноправной с другими фазовыми координатами, и порождает проблему ее отрицательности (зеркальное
отображение отрезка является отрезком
отрицательной длины, а зеркальное отображение часов является часами, работающими в отрицательном времени). Соответствующие стандартному «целооперационному» дифференциальному анализу операции взятия нормы, скалярного и
векторного произведения, градиента, ротора и дивергенции становятся дробными
и приобретают интегральное представление. Рациональность попытки такого
представления реальности состоит в
обеспечении более общих степеней свободы для построения сценариев развития
материи, пространства и времени. Если на
микроуровне материя имеет историю развития, то пространство и время, как формы ее существования, также не должны
быть статичными.
По аналогии с известными определениями метрики, для случая пространства с континуальной размерностью запишем выражение для квадрата интервала

ds =
2

+∞

∫ g( i ) ⋅ dx

−∞

2

( i ) ⋅ di ,

(16)
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где i - непрерывный «номер» пространственной координаты (имеет смысл индекса в целооперационном анализе); g метрическая функция непрерывного номера; dx( i ) - малое приращение координаты в направлении i . В (16) нижним
пределом интегрирования может быть
ноль. Нулевой (и этим выделенной) координате естественно придать смысл времени. По мере увеличения i время непрерывно меняет физический смысл до
смысла пространства. Уравнения движения получаются приравниванием нулю
вариации действия. Возникает новая проблема - взятия нецелочисленной вариации. Естественные связи между динамической размерностью пространства, параметрами действия и порядком вариации
предлагается выбирать по результатам
идентификации экспериментов с высокоэнергетическими частицами на ускорителях. Естественность предлагаемого подхода состоит в возможности построения
моделей развития материи, в которых рождение и развитие новых уровней ее организации, пространства и времени, имеет
множественный характер (на микроуровне каждое взаимодействие элементарных
частиц воспроизводит всю эволюцию материи до уровня организации продуктов
взаимодействия), и не является исключительным актом типа Большого взрыва.
Адекватность такого подхода реальности
на макроуровне подтверждается существованием астрономических объектов –
квазаров, джеты которых излучают материю черной дыры, и в результате процессы развития высших уровней ее организации повторяются, образуя круговорот
материи, пространства и времени во Вселенной – подобно круговороту воды из
школьного курса природоведения. В биологии развитие плода повторяет этапы
эволюции биологического вида.
Предлагаемые уравнения записываются компактно, но в развернутом виде
при зависимости порядков дифференцирования от фазовых координат видны
взаимодействующие
многоуровневые
«межсвязевые» связи – как в редакции

уравнений Колмогорова [6]. Интересно
соответствие уравнений с дифференцированием по порядку дифференцирования
диаграммам Фейнмана [7[. Они соотносятся как уравнения движения и структурные схемы в теории автоматического
управления.
Выводы
В целом, идея континуальной размерности создает условия более равномерного распределения степеней свободы
понимания устройства материи по факторам проявления ее организации, повышает универсальность и эффективность
формализма при построении математических моделей систем в связи с их развитием.
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Запропоновано метод побудови наближених розв’язків першої крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку зі змінними коефіцієнтами у вигляді
тригонометричних многочленів з використанням методу фантомних вузлів. Невизначені
параметри визначаються методом колокацій. Наведено приклад; показано, що відносна
похибка розв’язку зменшилася в 3.7 разів при введенні двох фантомних вузлів і в 6 разів
при введенні чотирьох фантомних вузлів
Ключові слова: тригонометричний многочлен, вузлові точки, нев’язка, явище Гіббса,
фантомні вузли

Постановка задачі
В багатьох задачах науки і техніки
для кількісного опису фізичних явищ використовують математичні моделі. Такі
моделі часто являють собою системи звичайних диференціальних рівнянь або рівнянь з частинними похідними, на які накладають певні крайові та початкові умови. Надалі знаходять розв’язки цих систем, які задовольняють цим умовам.
Проте тут виникають певні труднощі, оскільки точному розв’язанню підлягає лише невеликий клас диференціальних рівнянь. Тому виникає необхідність
знаходити наближені розв’язки поставлених задач.
Із аналізу розглянутої літератури
можна зробити висновок, що серед різноманітних чисельно-аналітичних методів
практично відсутні методи, при яких шуканий розв’язок наближається тригонометричними многочленами.
На нашу думку така ситуація пояснюється тим, що при застосуванні тригонометричних многочленів в задачах відшукання наближених розв’язків диференціальних рівнянь в загальному випадку на
кінцях відрізку наближення виникають
розриви шуканої функції; зрозуміло, що в
околі цих розривів спостерігається відоме

явище Гіббса, що суттєво знижує точність
отримуваних розв’язків диференціальних
рівнянь.
Одним із методів подолання шкідливого впливу явища Гіббса є методи Λ підсумовування тригонометричних многочленів, які дозволяють майже повністю
усунути вплив явища Гіббса у середній
частині відрізку наближення [1], [2]. Проте на кінцях цього відрізку, в безпосередніх околах точок розриву, похибки
розв’язку практично не зменшуються.
В [3] було запропоновано метод покращення збіжності рядів Фур’є і інтерполяційних тригонометричних поліномів;
можна сподіватися, що застосування цього методу в задачах відшукання наближених розв’язків диференціальних рівнянь
дозволить значно зменшити похибки
отримуваних розв’язків.
Мета роботи
Розробка методики знаходження наближеного розв’язку крайових задач для
звичайних диференціальних рівнянь із
використанням методів покращення збіжності, запропонованих в [3]; дослідження
похибки наближеного розв’язку на типовому прикладі.
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Основна частина
Розглянемо лінійне диференціальне
рівняння другого порядку зі змінними
коефіцієнтами
u ′′ + p (t )u ′ + q (t )u = f (t ) , t ∈ [0, 2π − α ] , (1)
та крайовими умовами

u (0) = A,
(2)
u ( 2π − α ) = B,
де α , 0 < α < 2π , - параметр стискання,

значення якого ми виберемо пізніше.
Зауважимо, що оскільки тригонометричний многочлен Tn (t ) в силу періодичності приймає однакові значення у точках
0 і 2π , в загальному випадку не можна
накладати крайові умови в цих точках.
Наближений розвۥязок цього рівняння будемо шукати у вигляді тригонометричного многочлена
Tn (t ) =

n

a0
+ ∑ a k cos kt + bk sin kt . (3)
2 k =1

Зрозуміло, що цей розвۥязок містить
параметрів
2n + 1 невизначених
a0 , a1 , ... , a n , b1 , ... , bn .
Підставляючи (3) в (1), (2), отримуємо
Tn ″ + p(t )Tn ′ (t ) + q(t )Tn (t ) = f (t ) ,

(4)

з крайовими умовами
Tn (0) = A,

(5)

Tn ( 2π − α ) = B.
Невۥязка ε (t ) рівняння (4) має вигляд
ε (t ) = Tn ″ + p(t )Tn ′ (t ) + q(t )Tn (t ) − f (t )
(6)

Для

визначення

параметрів

a0 , a1 , ... , a n , b1 , ... , bn задамо на відрізку
[0, 2π ] 2n + 1 точок t i , ( i = 1, ... , 2n + 1 ) з ура-

хуванням того факту, що тригонометричний многочлен Tn (t ) в силу періодичності
приймає однакові значення у точках 0 і
2π . Враховуючи це, задамо точки t i ,
( i = 1, ... , 2n + 1 ), таким чином
ti =

2π
(i − 1) , i = 1, ... , 2n + 1 .
2n + 1

Тоді для визначення параметрів

a0 , a1 , ... , a n , b1 , ... , bn маємо таку систему

рівнянь
Tn (t1 ) = A ;
ε (t i ) = 0 , i = 2, 3, ... , 2n ;

(7)

Tn (t 2 n +1 ) = B .

Зрозуміло, що в даному випадку ми
покладаємо
α=

2π
.
2n + 1

Розв’язуючи цю систему рівнянь,
знайдемо значення невизначених параметрів a0 , a1 , ... , a n , b1 , ... , bn .
В багатьох випадках зручнішим є
застосування іншої форми тригонометричного многочлена [4].
Ця форма має вигляд
2 n +1

Tn (t ) = ∑ f k S k (t ) ,
k =1

(8)

де
S k (t ) =

n

1 
1 + 2 ∑ cos j (t − t k ) , (9)
2n + 1 
j =1


а f k , ( k = 1, 2, ... , 2n + 1 ) – невизначені параметри.
Оскільки
 1 , k = j;
S k (t j ) = 
 0 , k ≠ j,

(10)

то зрозуміло, що невизначені параметри
f k , ( k = 1, 2, ... , 2n + 1 ) являють собою значення наближеного шуканого розвۥязку у
вузлових точках t k , ( k = 1, ... , 2n + 1 ). Постановка задачі у термінах вузлових точок
дозволяє асоціювати параметри з обмеженими частинами в загальному випадку
просторових областей, що включають ці
вузлові точки. Цей факт є дуже корисним,
оскільки вивчення нев’язок такого рівняння дозволяє виявити ті підобласті, де
збіжність розв’язків є повільною (або навпаки, швидкою) [5].
Підставляючи вирази (8), (9) в рівняння (1) з урахуванням крайових умов
(2) та виразу (10), отримуємо таку систему рівнянь
f1 = A ;
ε (t i ) = 0 , i = 2, 3, ... , 2n ;
(11)
f 2 n +1 = B .
Як ми вже казали раніше, при такому підході у точках 0 і 2π спостерігається явище Гіббса. Для послаблення впливу
цього явища застосуємо метод фантомних
вузлів покращення збіжності тригономет-
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ричних многочленів. Даний метод полягає в наступному. Додамо до послідовності вузлів інтерполяції парну кількість
фантомних вузлів; значення в цих вузлах
будемо вибирати з урахуванням оцінок
похідних, які ми оцінюємо з використанням поділених різниць. Зауважимо, що
парна кількість фантомних вузлів вибирається для того, щоб зберегти непарність
загальної кількості вузлів інтерполяції.
Для цього, згідно з [3], збільшимо кількість точок на парне число; значення у
цих
точках,
які
ми
позначимо
B1 , B2 , ... , B2 m , ( m = 1, 2, ... ), можна вибрати,
наприклад, обчислюючи у відповідних
точках значення прямої, що з’єднує точки
B та A . Тоді система рівнянь (11) для
двох фантомних вузлів набуває вигляду
f1 = A ;
ε (t i ) = 0 , i = 2, 3, ... , 2n
(12)
f 2 n +1 = B ;
f 2 n + 2 = B1 ;
f 2 n +3 = B 2 ,
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Для ілюстрації вищенаведеного наведемо приклад.
Розглянемо таку крайову задачу
u ′′(t ) = 0;
u (0) = 1 :
(14)
u ( 2π − α ) = 9 .
Будемо
шукати
наближений
розв’язок задачі (14). Покладемо n = 4 ;
відповідно,
α=

2π
2π
; ti =
(i − 1) , i = 1, ... , 9 .
9
9

Нескладно переконатися, що точним
розв’язком цієї задачі буде пряма
u (t ) =

9
t +1.
2π

Складаючи систему рівнянь типу
(11) і розв’язуючи її, отримуємо наближений розв’язок T4 (t ) . Графіки точного і
наближеного розв’язків а також графік
відносної похибки наводяться на рис. 1, 2.

2π ⋅ 3
де t i = 2π (i − 1) , i = 1, ... , 2n + 3 ; α =
.
2n + 3

2n + 3

Для чотирьох фантомних вузлів система рівнянь набуває вигляду
f1 = A ;
ε (t i ) = 0 , i = 2, 3, ... , 2n ;
f 2 n +1 = B ;
f 2 n + 2 = B1 ;
(13)
f 2 n +3 = B 2 ,
f 2 n + 4 = B3 ;
f 2 n +5 = B4 ,

Рис.1. Графікі точного f 1(t ) і наближеного
T (t ) розв’язків на відрізку 0, 8 2π  .
 9 

2π ⋅ 5
де ti = 2π (i − 1) , i = 1, ... , 2n + 3 ; α =
.
2n + 5

2n + 5

Зауважимо, що при використанні
тригонометричного многочлена у формі
(3) кількість алгебраїчних рівнянь при
додаванні фантомних вузлів збільшується; при використанні ж тригонометричних
многочленів у формі (8) кількість алгебраїчних рівнянь системи при додаванні фантомних вузлів фактично не збільшується. Цей факт легко пояснюється властивостями функцій (9).

Рис.2. Графік відносної похибки наближеного
розв’язку на відрізку 0, 8 2π  .
 9 

Додамо тепер два фантомних вузли;
значення у цих вузлах обчислюємо, використовуючи лінійну інтерполяцію. Тепер
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α=

2π ⋅ 3
2π
; ti =
(i − 1) ,
11
11

i = 1, ... , 11 .

Тепер точним розв’язком стає пряма
u (t ) =

8
11
 8

t +1=
t + 1 , t ∈ 0, 2π 
2π − α
2π
 11 

Складаючи систему рівнянь типу
(12), де
f 2 n + 2 = 6.333 , f 2 n +3 = 3.666 ,
отримуємо наближений розв’язок T5 (t ) .
T4 (t ) . Графіки точного і наближеного
розв’язків, а також графік відносної похибки наводяться на рис. 3, 4.
Додамо тепер чотири фантомних вузли; значення у цих вузлах обчислюємо
через лінійну інтерполяцію.
Тепер
α=

2π ⋅ 5
2π
; ti =
(i − 1) , i = 1, ... , 13 .
13
13

Точним розв’язком стає пряма
u (t ) =

8
13
 8

t +1=
t + 1 , t ∈ 0,
2π  .
2π − α
2π
 13 

сягаються аномальне зменшення похибки
наближеного розв’язку.
В ролі тестового прикладу розглядалася крайова задача типу (14), в якій в залежності від кількості вузлових точок сітки змінювалася крайова умова на правому
кінці відрізка. Результати обчислень наводяться в таблицях 1,2.

Рис.3. Графікі точного f 2(t ) і наближеного
T (t ) розвۥязків на відрізку 0, 8 2π  .
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Складаючи систему рівнянь типу
(13), де
f 2n + 2 = 7.4 , f 2 n +3 = 5.8 , f 2 n + 4 = 4.2 ,

f 2n + 5 = 2.6 ,

отримуємо наближений розв’язок
T6 (t ) .

Зрозуміло, що відносна похибка наближених розв’язків, отриманих таким
чином, залежить від кількості фантомних
точок та від способу вибору значень у цих
фантомних точках. Ми обмежимось розглядом випадку, коли кількість фантомних точок є невеликою (2 та 4 фантомні
точки); значення ж у цих фантомних точках ми будемо вибирати виходячи з таких
міркувань.
У випадку, якщо відсутні відомості
про похідні шуканого розв’язку, то будемо застосовувати лінійну інтерполяцію.
Якщо ж є оцінки першої або першої та
другої похідних шуканого розв’язку, то
значення у фантомних вузлах будемо вибирати з використанням цих оцінок. Нарешті, інколи вдається підібрати такі значення у фантомних точках, при яких до-

Рис. 4. Графік відносної похибки наближеного розвۥязку на відрізку 0, 8 2π  . Від
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носна похибка зменшилася в 2.8 разів.

Із аналізу даних, наведених в табл.
1-2 випливає, що існують набори значень
у фантомних точках, при яких похибки
наближених розв’язків є аномально малими. Цей факт, який, швидше за все, характеризує потенціальну можливість зменшення похибки, вимагає пояснень, які
ми сподіваємось надати в подальших роботах.
Наостанок зауважимо, що наведені
способи вибору значень у фантомних вузлах дозволяють використовувати більші
обсяги інформації при відшуканні набли-
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домості про шуканий розв’язок заданої
задачі.

жених розв’язків; інакше кажучи, через
значення у фантомних вузлах ми непрямим чином використовуємо додаткові ві-

Таблиця 1. Відношення відносних похибок розв’язків диференціального рівняння без фантомних вузлів до відносних похибок розв’язків з 2-ма фантомними вузлами
Кількість
вузлових
точок

Використання
крайових умов

Використання
крайових умов
та оцінок 1-ої
похідної

5

2.5

6.6

Використання
крайових
умов та
оцінок 1-ої та
2-ої похідних
11

9
13

2.8
3

6.4
6.6

12
11.5

Значення
підібрані
13.9
12
11

Таблиця 2. Відношення відносних похибок розв’язків диференціального рівняння без фантомних вузлів до відносних похибок розв’язків з 4-ма фантомними вузлами
Кількість
вузлових
точок

Використання
крайових умов

5
9
13

3.25
4.2
5.1

Використання
крайових умов
та оцінок 1-ої
похідної
9.6
11
14.4

Висновки
Запропоновано метод знаходження
наближених розв’язків крайових задач
для звичайних диференціальних рівнянь
для випадків, коли цей розв’язок наближується тригонометричними многочленами, заснований на застосуванні методу
фантомних вузлів.
Властивості системи фундаментальних функцій, які використовуються при
побудові наближеного розв’язку, дозволяють позбутися залежності кількості рівнянь алгебраїчних систем, що підлягають розв’язанню, від кількості фантомних
вузлів, оскільки крайові умови та значення функції у фантомних вузлах входять
лише в праві частини рівнянь цих систем.
Це дозволяє задавати кількість фантомних вузлів виходячи із міркувань забезпечення необхідної точності отримуваних
розв’язків, не ускладнюючи при цьому
задачу відшукання невизначених параметрів. Способи вибору значень у фантомних вузлах відкривають можливість використовувати більший обсяг інформації
при відшуканні наближеного розв’язку;
інакше кажучи, через значення у фантомних вузлах ми непрямим чином викорис-

Використання
крайових умов
та оцінок 1-ої та
2-ої похідних
25.8
24
32.8

Значення
підібрані
47
153.3
270.6

товуємо додаткові відомості про шуканий
розв’язок. Важливість цього факту важко
перебільшити, проте він вимагає додаткових досліджень.
Запропонований метод відкриває
широкі можливості для побудови швидкодіючих алгоритмів побудови наближених розв’язків крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь.
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Вступ
Потік інформації, що пропускається
корпоративними обчислювальними мережами, постійно збільшується, а її цінність підвищується рік від року. Разом з
цим, відбувається швидкий розвиток різних інноваційних видів зв'язку: електронної і голосової пошти, IP телефонії, сервісів миттєвого обміну повідомленнями,
відеоконференцій і тому подібне. Якщо у
організації постійно росте об'єм інформації, яку необхідно обробляти і аналізувати, швидко збільшується кількість використовуваних
бізнес-застосувань
з’являється необхідність централізувати
обробку даних в спеціалізованих центрах.
Ці і деякі інші чинники призводять до потреби сучасного бізнесу у збільшенні функціонального числа центра обробки даних.
Центр обробки даних - це складний
комплекс устаткування і програмного забезпечення, що забезпечує максимально
надійне, стійку до відмов систему зберігання даних і постійний доступ до них.
Центр обробки даних (ЦОД), є виділеною мережею, яка відособлена від локальних і глобальних мереж. Він зазвичай
служить для взаємодії між собою облаштувань зберігання даних, підключених до
одного або більше серверам. ЦОД часто
характеризується високими швидкостями
передачі даних між зовнішніми облаштуваннями зберігання і своєю високо масштабованою архітектурою. Також відміт-

ною особливістю ЦОД є наявність спеціалізованого програмного забезпечення
для управління, контролю і налаштування.
Централізація операцій зберігання
даних і їх управління - це одна з головних
причин, чому технології ЦОД набувають
широкого поширення. ЦОД можуть істотно зменшити труднощі обробки великої
кількості даних і витрати на управління і
при цьому забезпечити істотні технічні
переваги.
Центр обробки даних організації є
цілісною організаційно-технічною інформаційною системою, що складається з тісно інтегрованих програмних і апаратних
компонентів, інженерних систем, а також
з організаційних процедур, засобів управління ІТ-ресурсами і забезпечення інформаційної безпеки.
Основа ЦОД - інженерна інфраструктура, яка гарантує безперервне функціонування усіх його підсистем, забезпечує
фізичну безпеку і є технологічним фундаментом
для
побудови
ІТінфраструктури. Апаратна інфраструктура ЦОД об'єднує в собі усі обчислювальні
потужності для виконання основних і
службових застосувань і мережеві комунікації, які забезпечують взаємодію між
серверами, а також організовує внутрішньокорпоративні і зовнішні канали зв'язку. Програмне забезпечення є базою для
організації систем експлуатації і інфор-
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маційної безпеки і виконує безпосередню
обробку даних.
Передача інформації між різними
застосуваннями, використовуваними в
системі організації, центру обробки даних, забезпечується корпоративною мережею.
Корпоративна мережа, як правило, є
територіально розподіленою, тобто об'єднуючою офіси, підрозділи і інші структури, що знаходяться на значному видаленні один від одного. Корпоративна мережа
організації має досить важливе значення
як для забезпечення ефективної роботи
наукової та виробничої діяльності, так і
функціонування інформаційної системи
організації тому питання підвищення
ефективності функціонування мережі є
дуже актуальною.
Центр високопродуктивної обробки
даних (ЦВОД) забезпечує підтримку високопродуктивних розрахунків з однією
метою - прискорити хід математичних
розрахунків різних фундаментальних наукових, дослідних і виробничих завдань в
різних областях: гідро- і газодинаміки,
надпровідності, астрономії, генетики, біології, розвідки нафти і газу, прогнозування погоди, обробки великих масивів даних і багатьох інших. Для вирішення таких завдань потрібні великі швидкості
обчислень, технології розпаралелювання
розрахунків, візуалізації, введення та зберігання колосальних обсягів даних. Обчислювальні системи такого роду дуже
складні, їх побудова та експлуатація вимагає великих витрат.
Вимоги до побудови мережі
центру
Простий мережі через непрацездатність обладнання мережі майже завжди
призводить до простою дорогих суперкомп'ютерів. І якщо хвилина простою мережі коштує десятки доларів, то простий 1 –
Терафлопного суперкомп'ютера коштує
десятки тисяч доларів. На другому місці
за важливістю стоїть захист інформації,
далі – гнучкість, доступність, захист, ефективність, якість сервісу.
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Зауважимо, що швидкість передачі
інформації не розглядається в якості найважливішого критерію в проекті розвитку
мережі центру, хоча і вважається важливою . На порозі вже стоїть технологія 10
Gigabit Ethernet (10GigE), однак висока
вартість обладнання 10GigE може заважати на даний час її використання в ЦВОД.
Але не можна виключити застосування
цієї технології в майбутньому для об'єднання віддалених суперкомп'ютерів у високопродуктивну обчислювальну мережу
або для доступу суперкомп'ютера до банків даних.
Основними функціями мережі обчислювального центру залишаються:
−
швидкісний зв'язок між вузлами мережі;
−
швидкісний доступ для віддалених користувачів;
−
зв'язок Центру з партнерами.
Складові:
−
комплекс послуг мережі Інтернет ( web - сервіс , пошта , news - сервіс);
−
сервіс телеконференцій;
−
сервіс доступу до ресурсів
(NSF , FTP , SSH , ...);
−
служби управління (NIS і
Active Directory для користувачів, управління доступом, користувачами, управління пристроями і доступом);
−
моніторинг та звітність.
Постановка проблеми
Отже, основними причинами, що
вимагають глибокої модернізації локальної обчислювальної мережі центру є:
−
розширення обчислювальних
потужностей та інформаційних ресурсів
центру і досягнутий в даний час межа
продуктивності мережі;
−
зрослі вимоги надійності та
наявність уразливих з точки зору надійності місць в існуючій конфігурації мережі;
−
збільшення обсягу та складності вирішуваних завдань і поява принципово нових мережевих додатків, які потребують контролю якості обслуговування.
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Напрями розвитку мережевої
інфраструктури центру
Напрями розвитку мережевої інфраструктури безпосередньо випливають з
цілей що стоять перед інформаційною системою ЦВОД.
У зв'язку із збільшенням обсягу та
складності вирішуваних завдань і з появою принципово нових додатків, які активно використовують аудіо і відео інформацію, необхідно підвищувати продуктивність мережі і впроваджувати систему
контролю якості обслуговування на рівні
додатків .
З іншого боку збільшення кількості
додатків висуває підвищені вимоги до надійності мережі.
Підвищені вимоги до надійності неминуче тягнуть підвищення уваги до захисту мережі від несанкціонованого доступу.
Крім того, найпотужнішим інструментом для вирішення проблем продук-

тивності, якості обслуговування, надійності та захисту є ефективна система управління мережею.
Таким чином, основними пріоритетами при розвитку мережі ЦВОД стають:
−
підвищення продуктивності і
масштабованості мережі;
−
впровадження інтелектуальних
сервісів для додатків;
−
підвищення надійності мережевої інфраструктури;
−
посилення захисту мережі;
−
впровадження ефективної системи управління мережею.
Можливі рішення
Підвищення продуктивності мережі
може бути забезпечено як розширенням
загальної пропускної здатності мережі,
так і розширенням смуги пропускання
окремих сегментів. Розглянемо наступну
ієрархію локальної обчислювальної мережі центру (рис. 1).

Рис. 1. Ієрархія локальної обчислювальної мережі центру

Аналіз інформаційних потоків в локальній обчислювальній мережі центру
показує, що основні інформаційні потоки
- це потоки між серверним і призначеним
для користувача сегментами. Зазвичай, в
корпоративній мережі можна знизити інформаційні потоки, розподіливши сервера
між робочими групами. Але в локальній
мережі обчислювального центру це практично неможливо зробити, оскільки всі

сервера, мають спільне «обчислювальний» призначення; користувальницькі робочі місця універсальні, а, отже, рівноправні; загальна файлова система повинна
бути доступна з будь-якого робочого місця, з будь-якого сервера. І хоча поділ на
робочі групи існує і в якійсь мірі впливає
на диференціацію інформаційних потоків,
встановити такий розподіл на групи, при
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якому міжгрупова взаємодія буде обмежена, не представляється можливим.
Отже, для підвищення продуктивності мережі необхідно збільшити пропускну здатність каналів, що з'єднують комутатори рівня доступу та рівня розподілу;
збільшити продуктивність комутаторів
рівня розподілу .
Крім того, для забезпечення міжсегментної маршрутизації на рівні розподілу
доцільно використовувати комутатори
третього рівня.
Оскільки одним з головних вимог до
модернізованої мережі є вимога підтримки управління якістю обслуговування на
рівні додатків, всі використовувані в локальній обчислювальній мережі центру
комутатори і маршрутизатори всіх рівнів
доступу повинні підтримувати стандартний протокол групового управління в Інтернет Internet Group Management
Protocol (IGMP). Для забезпечення необхідної якості сервісу (QoS), необхідного
для передачі критичних до затримці додатків маршрутизатори і маршрутизовані
комутатори повинні підтримувати ефективні алгоритми побудови черг з урахуванням пріоритетів, а також можливість
резервування смуги пропускання. Крім
того, маршрутизатори (і маршрутизирующие комутатори) повинні підтримувати
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необхідні для передачі відео та аудіотрафіка протоколи Protocol Independent
Multicast (PIM) і протокол резервування
ресурсів Resource ReservationProtocol
(RSVP).
Треба звернути увагу, що ефективне
групове управління дозволяє знизити обсяг непродуктивного трафіку, зменшує
навантаження на комутатори та оптимізує
використання смуги пропускання. Таким
чином, мережа використовується більш
ефективно, а, отже, підвищується її продуктивність (у широкому сенсі).
Підвищення надійності мережі може
бути досягнуто за рахунок забезпечення
відмовостійкості роботи ключових мережевих елементів і вузлів мережі. Для цього найбільш відповідальне активне обладнання і канали можуть дублюватися або
резервуватися (рис. 2). Крім того, може
використовуватися перенаправлення трафіку по альтернативних шляхах.
У локальній обчислювальній мережі
суперкомп'ютерного центру дублювання
зовнішніх маршрутизаторів і комутаторів
ядра мережі представляється абсолютно
виправданим. Природно, комутатори рівня доступу повинні підключатися двома
каналами до різних комутаторів. Сервера
також повинні приєднуватися до мережі
як мінімум двома каналами.

Рис. 2. Дублювання ключових елементів мережі

Можливо, виправданим є і резервування комутаторів рівня доступу, хоча

підключення кожного робочого місця до
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двох комутаторів навряд чи економічно
доцільно.
Захист мережі центру може бути
вдосконалена за рахунок установки відмовостійкій системи захисних екранів, що
забезпечують безперебійний доступ до
зовнішніх ресурсів з мережі ЦВОД і контрольований доступ до ресурсів ЦВОД
ззовні.
Крім того, захищений віддалений
доступ в мережу ЦВОД може бути розширений за рахунок установки сервера
віддаленого доступу.
Як уже згадувалося, ефективні засоби управління мережею здатні допомогти
вирішенню проблем підвищення продуктивності, надійності та захисту мережі.
Система управління мережею повинна
вирішувати такі завдання:
−
управління конфігурацією мережі;
−
управління помилками;
−
управління продуктивністю;
−
управління безпекою;
−
облік роботи мережевих пристроїв.
Система управління мережею повинна мати можливість інтеграції з використовуваною в центрі системою управління інформаційними ресурсами та технологіями підприємства - HP OpenView.
Безумовно, модернізація мережі повинна проводиться, по можливості, із збереженням вже наявної мережевої інфраструктури і технологій [1-3].
Потрібно звернути увагу на питання
захисту інформації у мережі. Система захисту інформації найтіснішим чином пов'язана з системою управління мережею.
Правильно вибудувана система управління дозволяє оперативно реагувати на сигнали від обладнання і програмних агентів
і перешкоджати спробам несанкціонованих дій. Для забезпечення безпеки інформації інформаційні потоки різних підрозділів центру потрібно розділити. Це можна організувати за допомогою використанням технології віртуальних підмереж
(VLAN). Кожен підрозділ має власний

VLAN, а обмін інформацією між ними буде можливий тільки через комутатор 3-го
рівня в ядрі мережі. Таким чином, весь
обмін інформацією між різними відділами
здійснюється в одній точці, в якій настроюються відповідні правила обміну
інформацією між VLAN і виробляється
постійний моніторинг трафіку з метою
відстеження спроб несанкціонованих дій.
Висновки
У результаті аналізу проблем розвитку корпоративної обчислювальної мережі центру обробки даних зроблено висновок, що підвищення ефективності функціонування ЦВОД вимагає постійного відстеження й обліку можливостей сучасних мережевих технологій. Нові технології з'являються, коли проект вже написаний і починає здійснюватися. Технології,
які здаються перспективними на стадії
підготовки проекту, можуть виявитися не
найефективнішим або не найбільшими
вдалими з точки зору їх вартості. Багато
чого вдається виправити на стадії реалізації. Накопичений досвід показує, що ядро
проекту повинно базуватися на самих передових технологіях і мати значний запас
для можливості маневру. Модернізація та
поліпшення організації та функціонування локальної мережі будь-якого підприємства є постійною та найважливішою
проблемою.
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Сучасна WiMAX-мережа розглядається як мережа в системі реального часу, на основі
стандарту 802.16m, для вирішення актуальної проблеми забезпечення необхідного рівня
якості обслуговування різних видів мультимедійного трафіка в бездротових мережах
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Вступ
Однією з важливих актуальних проблем функціонування систем реального
часу являється забезпечення необхідного
рівня якості обслуговування різних видів
мультимедійного трафіка.
Система називається системою реального часу (СРЧ), якщо правильність її
функціонування залежить не тільки від
логічної коректності обчислень, але і від
часу, за який ці обчислення проводяться.
[1] Для СРЧ характерними є гарантований
час реакції на зовнішні події, жорстка
підсистема планування процесів та підвищені вимоги до часу реакції на зовнішні події. Головною особливістю роботи
СРЧ є своєчасна реакцію на всі події, навіть при максимальному завантаженні.
Тому мережа зв’язку реального часу
(МЗРЧ) як складова частина СРЧ повинна
забезпечувати визначений рівень затримки в обміні інформацією (а особливо передачі мультимедійних даних) між підсистемами.
Постановка проблеми
Передача даних в системах реального часу може бути реалізована на основі
бездротових мереж зв’язку, при побудові
яких потрібно забезпечити високу якість
переданої інформації між територіально
розподіленими пристроями системи. Таке
мережне бездротове середовище відно-

ситься до систем реального часу з
м’якими вимогами. Порушення цілісності
даних при передачі між станціями з певною імовірністю може не призвести до
збою системи, але в СРЧ може призвести
до тайм-ауту на передавальній стороні й
повторній посилці інформації. У такому
випадку продуктивність мережі знижується, а це в свою чергу погіршує якість
переданої інформації.
При передачі інформації в мережах
зв’язку між підсистемами СРЧ велику частку трафіка складають мультимедійні
дані. Вони пред'являють жорсткі вимоги
щодо якості обслуговування (Quality of
Service – QoS) транспортної мережі. Тому
мультимедійна інформація, передачу якої
забезпечує МЗРЧ, можна називати трафіком реального часу (ТРЧ), для якого необхідним є надання гарантованої смуги
пропускання із заздалегідь визначеним
рівнем затримки переданих пакетів.
Бездротові мережі зв’язку реального
часу вимагають таких технологій передачі
інформації та організаційних прийомів
для побудови й обслуговування своєї мережної інфраструктури, які дозволяють
гарантувати високий рівень якості обслуговування та надання високошвидкісних
мультимедійних послуг нового покоління
незалежно від місця розташування підсистем СРЧ.
Через підвищені вимоги мультиме-
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дійних даних, чутливих до відхилень параметрів бездротового середовища передачі даних, актуальною є проблема забезпечення необхідного рівня якості обслуговування для різного типу трафіка реального часу.
Аналіз застосування технології покоління 3.5G широкосмугового абонентського бездротового доступу WiMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave
Access), основаної на стандарті IEEE
802.16 із вбудованими механізмами QoS, з
метою забезпечення необхідного рівня
якості обслуговування в бездротових мережах реального часу. Механізми дозволяють управляти якістю обслуговування в
МЗРЧ і визначають можливість одночасного виконання визначеної підмножини із
набору вимог для трафіка реального часу,
який потребуює гарантованої високої
швидкості та якості передачі інформації.
Шляхи вирішення проблеми
Робота системи в режимі реального
часу не означає збільшення її швидкодії, а
перш за все - виконання задачі в заданий
проміжок часу. Мережа реального часу
має гарантувати доставку кожного пакета
даних від відпривника до отримувача в
чітко визначений період часу [2]. Відповідальним за виконання такої задачі є
технологія передачі даних, що реалізована в МЗРЧ.
Мережі WiMAX, завдяки реалізації
нових типів QoS за стандартом IEEE
802.16, здатні забезпечити необхідні параметри передачі для всіх видів трафіка
реального часу незалежно від завантаження каналів зв'язку. У порівнянні з бездротовими технологіями попереднього
покоління для вирішення проблеми забезпечення нехобхідного рівня якості обслуговування в бездротових мережах реального часу технологія WiMAX має наступні переваги:
− високу пропускну здатність мережі за рахунок високої спектральної
ефективності обладнання WiMAX;
− високу дальність зв'язку за рахунок високих енергетичних параметрів
WiMAX каналу зв'язку;

− можливість стабільної роботи в
умовах відсутності прямої видимості, що
обумовлено стійкістю WiMAX OFDM сигналу до інтерференції;
− велика кількість одночасно обслуговуваних абоненстких станцій за рахунок використання ефективної технології TDMA множинного доступу та МІМО;
− можливість роботи в умовах сильної інтерференції (перешкод) завдяки
застосуванню адаптивної модуляції і застосування механізмів Н-ARQ повторної
передачі пакетів при втратах;
− надання диференційованого сервісу користувачам мережі із забезпеченням якості обслуговування Quality of Service (QoS). [3].
Система WiMAX на відміну від технологій попереднього покоління використовує механізм встановлення з'єднання
між базовою станцією та пристроєм користувача, що базується на спеціальному
алгоритмі планування, який може гарантувати однаковий параметр QoS при кожному з’єднанні для трафіка реального часу. Інші ж технології використовують механізм QoS подібний тому, що використовується в Ethernet, при якому пакети
отримують різний пріоритет. Такий підхід
не гарантує однаковий QoS для кожного
з'єднання. [4] Тому використання бездротових мереж зв’язку реального часу, побудованих на основі технологій WiMAX,
дає можливість забезпечити необхідний
рівень якості обслуговування в СРЧ.
Параметри QoS в мережах реального часу
Визначення терміну від Cisco "QoS QoS refers to the ability of a network to provide better service to selected network traffic
over various underlying technologies ..."
означає здатність мережі забезпечити необхідний сервіс заданого трафіка (служби
реального часу) в певних технологічних
рамках.
Найважливіші параметри якості обслуговування, якими описується сервіс в
мережах WiMAX є наступні:
- Bandwidth (BW) - смуга пропускання, описує номінальну пропускну зда-
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тність середовища передачі інформації,
визначає ширину каналу. Вимірюється в
bit/s (bps), kbit/s (kbps), mbit/s (mbps);
−
Delay - затримка при передачі
пакета;
−
Jitter - коливання (варіація) затримки при передачі пакетів;
−
Packet Loss - втрати пакетів.
Визначає кількість пакетів, що відкидаються мережею під час передачі; [5]
−
Minimum Reserved Rate - мінімальна гарантована швидкість передачі
даних;
−
Maximum Sustained Rate - максимальна підтримувана швидкість передачі даних;
−
Maximum Latency Tolerance максимальне значення часу обробки базовою станцією пакетів даних;
−
Traffic Priority - рівень пріоритету трафіку.
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Сервісні потоки для трафіка
реального часу в WiMAX-мережах
Для диференціації сервісу і підтримки високого рівня якості обслуговування
при передачі трафіка реального часу сучасна система WiMAX на відміну від інших попередніх технологій має спеціальний механізм – підрівень конвергенції
Convergent Sublayer (CS). Підрівень конвергенції WiMAX являє собою програмний інтерфейс канального рівня до мережного. Робота підрівня заснована на фільтрації за спеціальними ідентифікаторами
(класифікаторами Classifier) сервісних
потоків Service Flow (SF) для трафіка реального часу, що обслуговують роботу того чи іншого додатку і/або користувача, з
наданням кожному виділеному SF на канальному MAC рівні мережі певного типу
класу обслуговування QoS з необхідними
параметрами по швидкості передачі даних, затримки, коливання затримки
(рис.1).

Рис. 1 Підтримка QoS в мережі WiMAX

Сервісні потоки проводять диференціацію типів трафіка реального часу, додатків, користувачів і мережних пристроїв по:

− MAC адресам джерела і одержувача пакетів даних Ethernet;
− типу Ethernet пакетів;
− ідентифікаторів віртуальних ло-
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кальних мереж VLAN за стандартом IEEE
802.11q;
− типу сервісу на IP рівні мережі
IP Type of Service;
− IP-адресами джерела і одержувача IP-пакета даних;
− типу протоколу, типу порту
джерела і одержувача даних (TCP, UDP,
FTP, mail, HTTP та ін).
В залежності від реалізації SF може
містити в якості атрибута посилання на
тип використовуваного QoS і значення
його параметрів можуть задаватися безпосередньо в якості атрибутів.
Служби потоків існують у висхідному і низхідному каналах, і вони визначаються
за
32-бітним
SFIDідентифікатором, який є унікальним між
базовою станцією і станцією користувача.
SF може бути передбаченим, загально визначеним, або активованим. Передбачені
SF забезпечуються через систему управКлас

Опис

Minimum
Rate

ління мережею, але ресурси не захищені
чи виділені. Загально визначені тоді, коли
базова станція і станція користувача резервує ресурси, але SF у такому випадку не
використовуються для доставки трафіка.
Тільки активований SF може пересилати
кадр, використовуючи виділені ресурси.
Отже, використання спеціального
механізму підрівня конвергенції на основі
спеціальних сервісних потоків дає можливість забезпечити високий рівень підтримки QoS із заданими параметрами по
швидкості передачі та затримки інформації для трафіка реального часу. [6-9]
Класи якості обслуговування
в мережах реального часу
WiMAX-архітектура
бездротових
МЗРЧ на відміну від інших мереж зв’язку
забезпечує п'ять класів підтримки QoS для
різних типів трафіка реального часу.
(рис.2).
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Рис. 2 Класи QoS для ТРЧ

Клас Unsolicited Grant Service (UGS) –
послуга постійної швидкості передачі)
визначає параметри каналу зв'язку - постійну швидкість передачі даних Constant
Bit Rate (CBR) із коливанням затримки не
вище заданого рівня. Розроблений для
підтримки трафіка з постійною швидкістю передачі. У UGS зазначено, що значення мінімальної гарантованої швидкості

передачі даних та максимальної підтримуваної швидкості передачі збігаються.
Клас Real-time Polling Service (rtPS служба реального часу із запитом на передачу) визначає параметри каналу зв'язку мінімальну гарантовану швидкість передачі даних та максимальну підтримувану
швидкість передачі, максимальне значення
часу обробки базовою станцією пакетів
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даних та задається рівень пріоритету трафіка. Розроблена для підтримки трафіка зі
змінною швидкістю передачі в реальному
часі.
Клас Extended Real-time Polling Service
(ertPS) – розширена служба реального часу
із запитом на передачу) визначає аналогічні UGS параметри каналу зв'язку та рівень пріоритету, але для трафіка з пакетами змінної довжини, наприклад, VoIP.
Клас Non-real-time Polling (nrtPS) служба нереального часу із запитом на
передачу) визначає параметри каналу
зв'язку: мінімальної та максимальної гарантованої швидкості передачі для даної
групи користувачів і/або мережних пристроїв і пріоритет трафіка. Розроблений
для підтримки трафіка зі змінною швидкістю передачі, що не пред'являє жорстких вимог до значень параметрів QoS, наприклад, трафік FTP.
Клас Best Effort (BE - послуга найкращої спроби) - розроблена для підтримки звичайного трафіка Інтернет [6-9].
Надання диференційованого QoS
сервісу в мережі WiMAX забезпечує високу продуктивність мережі системи реального часу, що надає гарантовану швидкість та якість передачі даних в заздалегідь обмежені часові рамки.
Висновки
Застосування технології покоління
3.5G широкосмугового абонентського
бездротового доступу WiMAX, основаної
на стандарті IEEE 802.16, забезпечує необхідні параметри якості обслуговування
QoS для різних типів трафіка реального
часу, забезпечує підтримку роботи різних
додатків систем реального часу, критичних до якості каналу зв'язку, а цим самим
підвищує продуктивність МЗРЧ. Визначені класи якості обслуговування в мережах
реального часу WiMAX дозволяють забезпечити необхідний рівень якості обслуговування при наданні сервісів IP-телефонії,
передачі об’ємних мультимедійних даних
та доступу до мережі Інтернет з високою
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швидкістю, надійністю, без втрат даних і
в заздалегідь обмежені часові рамки.
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Одним із засобів подолання невизначеності параметрів є застосування методів теорії
нечітких множин. Для задачі оперативного технічного обслуговування повітряних суден
цей метод є цікавою альтернативою традиційним методам комбінаторної оптимізації
Ключові слова: технічне обслуговування, вхідні параметри, нечіткі множини

Вступ
Комплекс робіт, який виконується
після кожної посадки літака і перед його
вильотом і включає оцінку технічного
стану повітряного судна після польоту,
виконання робіт по підготовці ПС до стоянки, забезпечення справності і працездатності ПС, усіх його систем на землі і в
польоті. Комплекс робіт на ПС по оперативним формам, зв’язаним з підготовкою
ПС до польоту, виконують цехи оперативного технічного обслуговування. Щоб
виконати технічне обслуговування ПС
необхідно прийняти ряд важливих рішень:
– вибір варіанту організацій підготовки літака, що забезпечить своєчасне
відправлення літака за розкладом;
– визначення необхідного терміну
для заправки літака і його розвантаження
за відомим терміном стоянки літака;
– визначення необхідного терміну
на розвантаження і завантаження літака
залежно від маси літака та розміщення
його вантажу.
Для виконання цих робіт в аеропортах складаються відповідні технологічні
графіки, що встановлюють порядок організації робіт для кожного варіанту робіт
при мінімально можливій тривалості стоянки. Ці графіки включають відомості
про характер операцій, послідовність їх
виконання, технологічний зв’язок між
ними, спеціальності виконавців і найменування обладнання.
При вирішенні цих задач для кожного конкретного рейсу, необхідно вибрати

варіант організації робіт, що забезпечить
своєчасну підготовку літака. Користуючись таблицею параметрів вихідного технологічного графіку вибраного варіанту і
маючи дані щодо часу заправки і завантаження вантажу необхідно скласти робочий технологічний графік підготовки літака до виконання даного рейсу [1].
Процес підготовки повітряних суден
до вильоту вельми динамічний, реалізується значною кількістю виконавців в
умовах безперервної зміни інформації
щодо виявлених відмов і дефектів. Крім
того можливе випадкове підвищення концентрації робіт на обмеженому відрізку
часу за рахунок порушення розкладу, що
може викликати потребу у додатковому
персоналі обладнанні, матеріалах, запчастинах. Поряд з випадковим характером
необхідного об’єму робіт і динамічністю
їх виконання, у процесі технічної підготовки ПС, необхідно дотримуватись строгої
детермінованості у виконанні всього комплексу робіт.
Постановка задачі
Керування процесом технічної підготовки ПС до вильоту можливе лише за
умов застосування сучасних обчислювальних засобів для автоматизації збору і
обробки інформації і пошуку і об’єктивно
можливих оперативних рішень.
Процедура побудови послідовності
робіт виконавця ТО ПС на виділеному
фрагменті мережевої моделі зводиться до
відшукання на ізоморфному йому підграфі орієнтованих послідовностей без повторюваних дуг.

Проблеми інформатизації та управління, 1(45)’2014
Якщо в основу вибору оптимальної
моделі технічної підготовки повітряних
суден до польоту покласти критерій мінімізації відхилень від регулярності з урахуванням значимості рейсів, при обмеженнях у часі допустимих затримок вильоту та з урахуванням трудових і матеріальних ресурсів, необхідних для підготовки повітряних суден, постає необхідність
експертної оцінки цих параметрів. Можливість підвищення ефективності таких
оцінок надає математичний апарат теорії
нечітких множин. Покладене в її основу
поняття нечіткої (розпливчатої) множини
дозволяє математично формалізувати
людські уявлення щодо реальних систем,
їх цілей, критеріїв, обмежень і таке інше..
Найважливішим компонентом прийняття рішення в розпливчастих умовах є
представлення
розпливчастих
цілей
і розпливчастих обмежень
Gi i = 1, n
C j ( j = 1, m ) , як розпливчастих множин у

(

)

просторі альтернатив X з функціями приналежності µG ( x ) і µC ( x ) - відповідно.
i
j
При цьому підході під рішенням розуміється розпливчаста множина виду
D = G1 I G2 I ... I Gn I C1 I C2 I ... I Cm ,
функція приналежності якої визначається
співвідношенням
µ D ( x ) = µG1 ( x ) ∧ µG2 ( x ) ∧ ... ∧ µGn ( x ) ∧

∧ µC1 ( x ) ∧ µC2 ( x ) ∧ ... ∧ µC m ( x ) .
Оптимальне рішення, якщо воно
існує, визначає як субнормальну підмножину D

m
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n

m

i =1

j =1

µ D ( x ) = ∑ α i ( x )µGi ( x ) + ∑ β j µC j ( x ),
де αi і βj м функції приналежності такі, що
n

m

i =1

j =1

∑ α i ( x ) + ∑ β j ( x ) = 1.
Саме з урахуванням цього обмеження функції і можуть бути підібрані таким
чином, щоб передавати відносну важливість цілей G1, G2, ... , Gn.
У формальній постановці [2].задача
оперативного керування ТО ПС відноситься до класу нелінійних частковоцілісних екстремальних задач із булевими
змінними.. Алгоритмів вирішення задач
даного класу на цей час не існує, а принципові труднощі, що виникають на шляху
створення подібних алгоритмів, не дають
підстав сподіватися на те, що вони
з’являться у недалекому майбутньому.
Тому задача оперативного управління ТО
ПС декомпозується на дві задачі, що вирішуються послідовно:
- задача розподілу операцій між
групами виконавців;
- задача призначення часу початку
робіт.
Задачу призначення виконавців для
виконання послідовностей робіт пропонується вирішувати в два етапи. Діаграма
послідовностей вирішення задачі наведена на Рис. 1.

⊂ D , що задана умовою

для x ∈ K
max µ D ( x )
µ D (x ) = 
для x ∉ K
0
де K - множина тих точок у просторі альтернатив X, для яких функція µ D ( x ) має
максимальне значення.
Якщо не усі цілі й обмеження, що
входять у множину D, однаково важливі,
то варто ввести вагові коефіцієнти, що
характеризують відносну важливість різних цілей і обмежень. Тоді для функції
приналежності треба записати

Рис. 1. Діаграма послідовності вирішення
задачі ТО ПС
У свою чергу модель призначення
часу початку операцій можно формалізу-
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вати наступним чином.
Час початку виконання операцій визначається як функція шуканих змінних:
t j = tlнj +

∑

j*∈J * ( j

(τ

)

j*

)

+ y j* + y j , j ∈ J * ,

де tj - час початку виконання j-ої
операції;

tlн - час початку виконання операцій
l-им виконавцем;
l j - виконавець який буде виконувати j -у операцію;
J * ( j ) - множина операцій у послідовності робіт l -го виконавця, що передують j -ї операції.
Цільова функція f ( y ) задачі призначення часу початку виконання операцій є спрощеним вираженням функції
f 3 ( x, y ) і може бути представлена у виді:
f (y) =

∑ (t
j∈J

*

j

)

− t норм
→ min
j

Очевидно, що ключові параметри
цих задач (як то час виконання робіт) в
дійсності не можуть бути наперед точно
відомими. Проте, уявлення експертів щодо їх значення можуть бути очевидними і
відповідно формалізованими.
Опис параметрів
Адекватною могла бути модель, що
базується на експертних оцінках впливу
ключових факторів, що визначають стан
обслуговування ПС, але тільки у випадку
формалізації самих умов вирішення задачі, таких як її цілі і обмеження.
Процедура прийняття рішень у розпливчастих умовах при формуванні значень критерію й обмежуючих умов задачі
включає наступні етапи:
– формування терм множин назв лінгвістичних значень, що описують характеристики задачі керування технічною
підготовкою ВС до вильоту;
– оцінку функції приналежності чисельних значень лінгвістичних змінних;
– прийняття рішень при формуванні
оцінки параметрів за допомогою методів
теорії розпливчастих множин.
Набір лінгвістичних змінних, необхідний для опису параметрів задачі керу-

вання технічною підготовкою ПС до вильоту, може бути представлений у такий
спосіб:
Х1 – значимість і-го рейсу;
X2 – момент планованої технічної готовності і-го ПС до вильоту;
Х3 – припустима затримка і-го рейсу
ПС;
X4 – припустимі вкладення ресурсів у
ТО і-го рейсу ПС.
Відповідно до визначення лінгвістичної змінної, а також з вимогами до параметрів задачі керування технічної підготовки ПС до вильоту формується терммножин Т(Хі) назв лінгвістичних значень
для кожної лінгвістичної змінної Xі.
Вибір експертом лінгвістичних значень з терм-множин здійснюється відповідно до його представлень про розпливчасту мету і розпливчасте обмеження для
відповідної змінної. Якщо на думку експерта терм-множина не містить необхідних тверджень, то породжуються нові назви лінгвістичних значень.
Набір лінгвістичних змінних і терммножин може бути представлено таким
чином:
Лінгвістична змінна Х1
– значимість і-го рейсу.
– значимість і-го рейсу повинна бути значно більше u∈ U1, A11(u);
– значимість і-го рейсу повинна бути значно менше u∈ U1, A12(u);
– значимість і-го рейсу повинна знаходитися в околиці u ∈ U1, A13(u).
– значимість і-го рейсу повинна знаходитися приблизно в інтервалі u∈ U1,
A11(u).
Лінгвістична змінна Х2
– момент планованої технічної готовності і-го ПС до вильоту.
– момент планованої технічної готовності і-го ПС до вильоту повинен бути
значно більше
u∈ U2, A21(u);

– момент планованої технічної готовності і-го ПС до вильоту повинен бути
значно менше
u∈ U2, A22(u);
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– момент планованої технічної готовності і-го ПС до вильоту повинний знаходитися в околиці u ∈ U2, A23(u).
– момент планованої технічної готовності і-го ПС до вильоту повинен знаходитися приблизно в інтервалі u ∈ U2,
С21(u, u').
Нечіткі обмеження лінгвістичної
змінної можуть бути представлені розпливчастими множинами з відповідними
функціями приналежності.
Тут під рішенням розуміється розпливчаста множина, функція приналежності якої визначається співвідношенням
n

m

j =1

k =1

µ D ( x ) = ∑ α Aij µ Aij (u ) + ∑ β Cik µCik (u ),

де α Aij і β C ik - коефіцієнти узгодження
думок експертів.
Результуючі рішення, що відбивають узагальнену думку групи експертів
щодо нечітко визначених параметрів задачі, виражаються опуклою комбінацією
всіх цілей і обмежень, прийняті експертами для кожної лінгвістичної змінної. ..
Висновки
Викладений метод прийняття рішень при формуванні параметрів в умовах нечіткої вихідної інформації дозволяє
побудувати модель керування технічною
підготовкою повітряних суден до вильоту
досить адекватну реальності. Однак, постає питання трудомісткості процесу обробки результатів експертизи при формуванні результуючих рішень, яке потребує
відповідного вирішення.
Слід констатувати, що ефективних
методів оптимального вирішення задачі
оперативного управління процесом технічної підготовки до вильоту повітряних
суден на цей час не існує. Відомі наближені методи, що застосовуються, як правило, для вирішення окремих видів загальної задачі теорії розпису, що у даному
випадку не можна вважати прийнятним,
оскільки вони базуються на безсистемному використанні евристичних елементів,
як на етапі формалізації, так і в процесі
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вирішення окремих задач і відображають
лише їх специфіку. Намагання розповсюдити ці методи на загальну постановку
задачі приводять до того, що алгоритми
пошуку рішень втрачають властивість повноти і отож не можуть гарантування відшукання рішення задачі в усіх випадках,
навіть коли воно об’єктивно існує [2].
Підготовка повітряного судна до
вильоту являє собою складний комплекс
взаємопов’язаних робіт, необхідність автоматизації якого зумовлена вимогами
чіткої координації діяльності виробничих
служб, підвищенням складності авіаційної техніки і технологічних процесів, обмеженістю матеріальних і трудових ресурсів, намаганням підвищити ефективність їх використання.
Для підтримки необхідного рівня
безпеки в процесі підготовки повітряних
суден до вильоту треба забезпечити надійне функціонування автоматизованої
системи передпольотного обслуговування
ПС на всіх етапах підготовки.
Забезпечення оперативного технічного обслуговування повітряних суден в
сучасних умовах неможливо без урахування значного впливу фактору випадковості разом із вимогою щодо якості виконуваних робіт.
Наведений підхід до формалізації
загальної задачі оперативного технічного
обслуговування повітряних суден здатен
забезпечити оптимальне вирішення цієї
задачі в умовах експлуатації автоматизованої системи керування об’єктами аеропорту і його технологічними процесами.
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Введення
При створенні сучасних інформаційних систем, що використовують бази
даних (БД) великого обсягу для підвищення продуктивності додатків, забезпечення високої доступності даних, а також
високої масштабованості обчислювальних
систем використовуються кластерні системи. Кластерні технології можуть бути
використані для побудови порівняно дешевих, але потужних систем БД (СБД) [15].
Кластери складаються з серійних
компонентів, що мають невелику вартість
та є альтернативою монокорпусним суперкомп'ютерам з оригінальною закритою
архітектурою. Такі системи часто застосовуються для виконання високопродуктивних обчислень, забезпечення доступності й масштабованості [1-7].
Існує можливість побудови на базі
кластерних технологій СБД, які зможуть
ефективно обробляти великі масиви інформації таких задач, як моделювання траєкторії літаків, обробка даних чорних ящиків, обчислення великих масивів економічної інформації тощо [4-5, 8-10].
Мета
Метою статті є огляд системи, призначеної для балансування розподілу інформаційних масивів даних по вузлах
кластерної системи при обробці великих
обсягів даних, дослідженню особливос-

тей підвищення продуктивності кластерних систем при використанні великих БД.
Підсистеми кластера можна «побачити» у єдиному адміністративному домені, і керування ними виконується, як
єдиною обчислювальною системою. Вузли кластера можуть бути одно- або мультипроцесорними [6-7]. У класичній схемі
всі вузли при роботі з додатками розділяють зовнішню пам'ять на масиві жорстких
дисків, використовуючи внутрішні диски
для спеціальних функцій. Для міжвузлової взаємодії зазвичай застосовується стандартна мережева технологія, хоча це не
виключає окремо розроблених каналів
зв'язку. Кластерна мережа є відособленою, тобто вона ізольована від зовнішнього мережного середовища [4-7].
Більшість завдань по обробці великих обсягів даних можуть бути розділені на набір менших завдань, які можуть
бути вирішені одночасно. Зазвичай паралельні кластерні обчислення вимагають
координації дій. Такі обчислення можуть
бути реалізовані в декількох формах: паралелізмі на рівні бітів, паралелізмі на рівні інструкцій, паралелізмі даних та паралелізмі завдань.
При розробці паралельних алгоритмів вирішення складних обчислювальних задач і задач обробки даних, принциповим моментом є аналіз ефективності
використання паралелізму, що полягає
зазвичай в оцінці отримуваного приско-

Проблеми інформатизації та управління, 1(45)’2014
рення процесу обчислень (скорочення часу вирішення задачі). Формування подібних оцінок прискорення може здійснюватися стосовно вибраного обчислювального алгоритму (оцінка ефективності розпаралелювання конкретного алгоритму).
Інший підхід полягає в побудові оцінок
максимально можливого прискорення
процесу рішення задачі конкретного типу
(оцінка ефективності паралельного способу рішення задачі).
Ефективний розподіл процесу обчислень між багатьма вузлам кластера й
забезпечення їхнього рівномірного завантаження – основна складність паралельного програмування, яке справедливо
вважається набагато більш складним, ніж
послідовне [5-6]. За умов нерівномірного
завантаження деякі вузли можуть проводити більшу частину часу чекаючи результату обчислень того з них, на який
доводиться максимальне навантаження,
тому ефективність всієї системи виявляється вкрай низькою. Необхідно також
відзначити, що паралельна програма
прив’язана до типу паралельної архітектури. Паралельні алгоритми чутливі до
нюансів тієї архітектури, для якої вони
реалізовані, тому необхідно ретельне узгодження структури програм і алгоритмів
з особливостями конкретної паралельної
обчислювальної системи.
Схема паралельного виконання обчислення на кластері
Позначимо через p кількість вузлів
кластера, що використовуються для виконання алгоритму. Тоді для паралельного
виконання обчислень необхідно задати
множину (розклад):

H p = {( i , Pi , t i ) : i ∈ V }

,

де i – номер операції;
Pi – номер вузла;
ti – час початку виконання i-ї операції.
Повинні виконуватися умови:
– один і той же вузол не повинен
призначатися різним операціям одночасно:
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∀ i , j ∈ V : t i = t j ⇒ Pi ≠ Pj

;
– до початку виконання операції,
всі необхідні дані вже повинні бути обчислені:

∀ (i , j ) ∈ R ⇒ t j ≥ t i + 1 .
Модель паралельного алгоритму:

A p (G , H p ).
Обчислювальна схема алгоритму G
спільно з розкладом Hp може розглядатися як модель паралельного алгоритму
Ap(G,Hp), що виконується з використанням p вузів.
Час виконання паралельного алгоритму із заданим розкладом:
Tp (G , H p ) = max (ti + 1).
i∈V

Для обраної схеми обчислень бажане використання розкладу, що забезпечує мінімальний час виконання алгоритму.
Час виконання паралельного алгоритму з оптимальним розкладом:
Tp (G ) = min Tp (G , H p ).
Hp

Мінімально можливий час рішення
задачі при заданій кількості вузлів (визначення якнайкращої обчислювальної
схеми):

T p = min T p (G ).
G

Оцінка найбільш швидкого виконання алгоритму (при використанні парокомп’ютера – системи з необмеженим числом вузлів):
T∞ = minTp
p ≥1
.
Час виконання послідовного алгоритму для заданої обчислювальної схеми:
T1 (G ) = V , де V є кількість вершин обчислювальної схеми без вершин
введення. Важливо відзначити, що якщо
при визначенні оцінки обмежитися розглядом тільки одного вибраного алгоритму рішення задачі і використовувати величину часу виконання послідовного алгоритму:
T1 = min T1 (G ),
G
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то отриманні при такій оцінці показники
прискорення характеризуватимуть ефективність розпаралелювання вибраного
алгоритму. Для оцінки ефективності паралельного рішення досліджуваної обчислювальної задачі час послідовного рішення слід визначати з урахуванням різних послідовних алгоритмів, тобто використовувати величину T1* = minT1 , де операція мінімуму береться по множині всіх
можливих послідовних алгоритмів рішення даної задачі.
Мінімально можливий час виконання паралельного алгоритму визначається довжиною максимального шляху
обчислювальної схеми алгоритму, тобто
T∞ (G) = D (G).
Припустимо, для деякої вершини
виведення в обчислювальній схемі алгоритму існує шлях з кожної вершини введення. Крім того, нехай вхідна ступінь
вершин схеми (кількість вхідних дуг) не
перевищує 2. Тоді мінімально можливий
час виконання паралельного алгоритму
обмежується знизу значенням
T∞(G) = log2n,
де n – є кількість вершин введення в схемі
алгоритму.
При зменшенні кількості вузлів,
що використовуються, час виконання алгоритму збільшується пропорційно величині зменшення кількості вузлів, тобто:
Q = CP, 0<C<1TpcTq.
Для кількості вузлів, що використовуються більше 4, справедлива наступна верхня оцінка для часу виконання паралельного алгоритму:
pTp <T∞ + T1/p.
Час виконання алгоритму, який
можна порівняти з мінімально можливим
часом T∞, можна досягти при кількості
вузлів порядку P ~ T1 / T∞, а саме:
pT1 / T∞ Tp2T∞.
При кількості вузлів 1-4 час виконання алгоритму не може перевищувати
більш ніж у 2 рази найкращий час обчислень при наявному числі вузлів.
Наведені твердження дозволяють
дати наступні рекомендації до правил формування паралельних алгоритмів:

p < T1 / T∞ ⇒

T
T1
≤ Tp ≤ 2 1
p,
p

− при виборі схеми алгоритму повинен використовуватися граф з мінімально можливим діаметром;
− для паралельного виконання доцільна кількість вузлів визначається величиною.
P ~ T1 / T∞.
Припустимо, H∞ є розклад для досягнення мінімально можливого часу виконання T∞. Для кожної ітерації τ, 0 <τ <T∞,
виконання розкладу H∞ позначимо через
nτ кількість операцій, які виконуються в
ході ітерації τ. Розклад виконання алгоритму з використанням p вузлів може бути
побудовано таким чином. Виконання алгоритму розділимо на T∞ кроків, на кожному кроці τ слід виконати всі nτ операцій, які виконувалися на ітерації τ розкладу H∞.
Ці операції можуть бути виконані не
більше, ніж за [ nτ/p ] ітерацій при використанні P вузлів. Як результат, час виконання алгоритму Tp може бути оцінений
наступним чином:
T∞
 n  T∞  n
 T
Tp = ∑  tau  < ∑  tau + 1 = 1 + T∞ .
T =1  p
T =1  p 
 p
Доказ твердження дає практичний
спосіб побудови розкладу паралельного
алгоритму. Спочатку може бути побудовано розклад без урахування обмеженості
числа використовуваних вузлів, потім,
згідно з схемою виведення, може бути
побудовано розклад для конкретної кількості вузлів.
До показників ефективності паралельного алгоритму можна віднести прискорення, що отримується при використанні паралельного алгоритму для p вузлів, в порівнянні з послідовним варіантом
виконання обчислень:
Sp(n)=T1(n)/Tp(n).
Тобто як відношення часу рішення
задач на скалярній електронній обчислювальній машині до часу виконання паралельного алгоритму (величина n застосовується для параметризації обчислювальної складності вирішуваної задачі і може
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розумітися, наприклад, як кількість вхідних даних завдання). Ефективність використання паралельним алгоритмом вузлів
при вирішенні задачі визначається співвідношенням:
Ep(n)=T1(n)/(pTp(n))=Sp(n)/p.
Величина ефективності визначає
середню частку часу виконання алгоритму, протягом якої вузли реально задіяні
для вирішення завдання.
З приведених співвідношень можна стверджувати, що в кращому випадку
Sp(n)=p і Ep(n)=1. При практичному застосуванні даних показників для оцінки
ефективності паралельних обчислень слід
враховувати два важливі моменти:
− при певних обставинах прискорення може бути більше числа вузлів, що
використовуються, Sp(n)>p – в цьому випадку говорять про існування надлінійного прискорення. Не дивлячись на парадоксальність таких ситуацій (прискорення
перевищує число вузлів), на практиці
надлінійне прискорення може мати місце.
Однією з причин такого явища може бути
неоднаковість умов виконання послідовної і паралельної програм;
− при детальному розгляді необхідно звернути увагу, що спроби підвищення
якості паралельних обчислень по одному
з показників (прискоренню або ефективності) можуть привести до погіршення
ситуації по іншому показнику, бо показники якості паралельних обчислень є часто суперечливими. Так, наприклад, підвищення прискорення зазвичай може бути забезпечене за рахунок збільшення числа вузлів, що приводить, як правило, до
падіння ефективності. І навпаки, підвищення ефективності досягається у багатьох випадках при зменшенні числа вузлів (у граничному випадку ідеальна ефективність Ep(n)=1 легко забезпечується при
використанні одного вузла). Як результат,
розробка методів паралельних обчислень
часто припускає вибір деякого компромісного варіанту з урахуванням бажаних
показників прискорення і ефективності.
Оцінка якості паралельних обчислень припускає знання якнайкращих (ма-

59

ксимально досяжних) значень показників
прискорення і ефективності. Проте отримання ідеальних величин Sp=p для прискорення і Ep=1 для ефективності може
бути забезпечене не для всіх обчислювально-трудомістких завдань.
Практично в будь-якому алгоритмі
є деякий відсоток операцій, що не допускають паралельного виконання. Позначимо його через α. Очевидно, відсоток операцій, що допускають паралельне виконання, дорівнює 1/α. Максимальний приріст продуктивності, який можна одержати від паралельного виконання програми
з такими характеристиками на машині з N
процесорами в порівнянні з однопроцесорної електронної машини, виражається
законом Амдала, який звучить наступним
чином.
Досягненню максимального прискорення може перешкоджати існування у
виконуваних обчисленнях послідовних
розрахунків, які не можуть бути розпаралелюванні. Нехай f є частка послідовних
обчислень у алгоритмі обробки даних,
тоді відповідно до закону Амдала прискорення процесу обчислень при використанні вузлів обмежується величиною:
1
1
Sp ≤
≤ S* = .
f + (1 − f ) / p
f
Випадок f =0 відповідає повністю
паралельній програмі й ми одержуємо Nкратний приріст, випадок f =1 – повністю послідовної, і в цьому випадку приросту немає. Закон Амдала деякою мірою
допомагає відчути складність паралельного програмування: наприклад, для прискорення виконання програми в 100 разів,
необхідно, щоб 99,99% операцій в програмі можливо було б виконувати з 100кратним розпаралеленням.
Збільшення числа вузлів N до нескінченності приводить до очевидного
результату: S(∞, f )=1/ f , тобто принципово неможливо одержати прискорення
більше 1/ f при будь-якій кількості використовуваних вузлів. Втім, цей прогноз на
практиці часто не виправдується. Було
помічено, що параметри n і f не є неза-
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лежними для багатьох задач. Іншими словами, багато класів обчислювальних задач
є масштабованими. Кластер з більшою
кількістю вузлів дозволяє реалізовувати
більш детальні обчислення, збільшувати
їхню точність тощо.
Висновки
У статті розглянуто можливість застосування кластерів різних класів з різною кількістю вузлів для рішення задач,
що потребують великих обсягів обчислень. Проведено аналіз кластерної системи, призначеної для балансування розподілу інформаційних масивів між вузлами
при обробці великих обсягів даних у таких задачах як моделювання траєкторій
літаків, обробки даних чорних ящиків,
обчислення великих масивів економічної
інформації тощо. Досліджено особливості
підвищення продуктивності кластер них
систем. Запропоновано алгоритм балансування, призначений для рівномірного
розподілу навантаження по вузлах кластера при обробці великих обсягів даних.
Показано, що результат, що досягається з
їх допомогою, суттєво залежить від особливостей додатків, які планується на них
розгорнути.
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Вступ
Побудова інформаційних систем
(ІС) підприємства при заданому наборі
функціональних можливостей вимагає
досягнення оптимального співвідношення
вартості, продуктивності і надійності [1].
Кажучи про вартість інформаційної системи підприємства слід враховувати не
тільки вартість створення, але і вартість
володіння системою на її життєвому циклі.
Вартість володіння інформаційною
системою визначається безліччю складових: комп'ютерне устаткування, мережеве
активне і пасивне устаткування, системне
і прикладне програмне забезпечення, програми забезпечення безпеки (антивіруси,
антиспам та інше), підсистеми резервного
зберігання даних, підсистеми безперебійного живлення, підсистеми охолодження,
оновлення і апгрейд устаткування, програмного забезпечення, ремонт і обслуговування техніки, настройка і супровід
програмного забезпечення, навчання користувачів та ін.
Мета
Розглянемо недоліки та переваги
термінальних систем на робочих місцях.
Загальна вартість володіння залежить від архітектури ІС. Саме термінальні
системи на робочих місцях забезпечують
значну економію за інших рівних умов
відносно інших систем [2].
Таким чином, переваги тонких клієнтів роблять їх достатньо привабливими

для багатьох організацій [3]. Треба лише
чітко визначити для себе переваги і недоліки термінального підходу в організації
робочих місць. Важливо також відзначити, що сукупна вартість володіння Total
Cost of Ownership (TCO) виявляється істотно нижчою (за оцінкою Gartner Group —
на 5-40 %) при використанні на робочих
місцях саме тонких клієнтів, а не повноцінних комп'ютерів. Адже TCO складається не тільки з витрат на закупівлю
устаткування, але і витрат на адміністрування і модернізацію цього устаткування.
Зниження вірогідності збоїв устаткування
також приводить до зменшення ТСО.
Головною перевагою термінального
мережевого комп'ютера є його вартість.
За інших рівних умов він завжди буде
дешевший, ніж повноцінний традиційний
персональний комп'ютер. Практика показує, що терміналу не потрібні ні могутній
процесор, ні багато оперативної пам'яті,
він навіть може функціонувати без вінчестера. Якщо йдеться про невеликий офіс,
то економія не виглядає переконливим
аргументом, але там, де кількість автоматизованих робочих місць обчислюється
десятками, а то і сотнями – факт зменшення витрат на апаратне забезпечення
не викликає сумнівів. Тому реальна перевага використання термінальної архітектури – це здешевлення вартості одного
робочого місця і сумарних витрат на комп'ютерну техніку.
Якщо стоїть задача оновлення застарілих комп'ютерів, то низька вартість
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одного робочого місця стане величезним
плюсом при переході на термінальну основу, оскільки практично будь-який старий персональний комп’ютер (ПК) можна
переробити в термінал при мінімальних
витратах. Термінальний режим роботи, по
суті, продовжить життя комп'ютерам не
на один рік. І це за умови, що програмне
забезпечення буде встановлено на них
найсучасніше. Хоча термінальні рішення
повертають нас до рішень 70-х років минулого сторіччя, проте вони надають реальний шанс використанню морально застарілої техніки для роботи з сучасним
програмним забезпеченням.
З приведеної вище переваги витікає
ще одна, вплив якої дуже помітно в довгостроковій перспективі: немає необхідності виконувати постійну модернізацію
(апгрейд) клієнтських комп'ютерів. В інформаційних технологіях, щоб одержувати переваги від роботи з сучасним програмним забезпеченням необхідно, щоб
апаратна частина йому відповідала. Виходячи з такої тенденції парк комп'ютерної техніки доводиться постійно оновлювати, модернізувати, нарощувати оперативну пам'ять, ставити швидкі великі жорсткі диски і т.п., в результаті – постійні
витрати на обслуговування комп'ютерної
техніки. У разі використання термінальних комп'ютерів, вони практично не потребують модернізації, оскільки все, що
потрібно, за них робить сервер. Модернізація сервера звичайно необхідна, але поперше, це один комп'ютер, а по-друге, його характеристики розраховуються завжди «із запасом», щоб забезпечити прийнятну продуктивність на декілька років
вперед.
Практично на 100% справедливе
твердження, що в терміналі просто нічому
ламатися. Бездисковий комп'ютер позбавлений механічних деталей, а тому вихід з
ладу якого-небудь апаратного компоненту мало вірогідний. Перевагою терміналів
є пристосованість їх до роботи в умовах
несприятливих для традиційних комп'ютерів. До таких чинників відноситься спе-

ка, холод, вібрації, запилення приміщення
і т.і.
Як вже згадувалося раніше, у терміналі немає тієї «персонофікованості», яка
завжди була властива традиційному персональному комп'ютеру. По суті, це безликі однотипні робочі станції, які окрім
зовнішнього вигляду, мало чим відрізняються одна від одної. Користувачу повинно бути абсолютно байдуже на якому
терміналі працювати, де б він не ввів своє
ім'я і пароль, він завжди отримає звичне
робоче оточення. . Універсальність терміналів дозволяє також простіше відноситися до розташування комп'ютерної техніки.
В результаті маємо істотну перевагу в
універсальному доступі до даних з будьякого термінального місця.
Завдяки термінальній архітектурі
вся інформація зберігається в одному місці і управляють нею за допомогою єдиної
системи конфігурації – це спрощення роботи для будь-якого системного адміністратора. В межах термінальної мережі є
сервер, який потрібно адмініструвати, і є
клієнти, які адміністрування не потребують. Зберігання всіх даних на сервері значно спрощує процес управління таким
середовищем. Програмне забезпечення
оновлюється централізовано, доступ до
призначених для користувача облікових
записів також управляється сервером, загальні каталоги, файли все знаходиться в
одному місці. Тому, без сумніву, централізованість зберігання інформації приводить до спрощення процесу адміністрування, що є перевагою використання термінального мережевого оточення.
Термінальні рішення жорстко прив'язані до каналів зв'язку. Але виробники
програмного забезпечення зробили великий крок у бік їх економного і, головне,
раціонального використання. Для користувачів це означає наявність можливості
віддаленої роботи навіть при низькій пропускній спроможності локальної мережі
або глобальної мережі. Зараз існують реальні термінальні рішення, які дозволяють
підключати до сервера користувачів, фізично розташованих від нього на дуже
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великій відстані. Тобто до позитивних
особливостей термінальної архітектури
слід додати можливість підключення віддалених абонентів.
Свої недоліки термінальний підхід
може обернути в свої переваги. Так,
централізована система зберігання інформації, з одного боку, значно збільшує
ризик втрати інформації, а, з іншого боку,
при дотриманні норм і правил систематичного резервного копіювання дозволяє
значно поліпшити її надійність. Аргументи у бік розподіленого зберігання даних
на декількох робочих станціях в мережі,
також не витримують критики, оскільки в
серйозних організаціях завжди існує потреба в сумісному доступі до інформації,
а значить мається на увазі наявність єдиного місця її зберігання. Звичайно, якщо
не дотримуватися стратегії резервного
копіювання, то вихід з ладу термінального сервера у своїх масштабах дуже близький до «падіння» файлового сервера в
традиційній локальній мережі. З іншого
боку, робота сервера терміналів відрізняється від роботи робочої станції (так, йому цілком властива цілодобова завантаженість), а отже існують прийоми, які дозволяють виконувати повне або часткове
резервне копіювання інформації в моменти простою сервера (наприклад, вночі,
або в обідню перерву). У результаті, при
правильному підході ви не тільки одержите надійну систему зберігання важливих корпоративних даних, але і зведете
ризик втрати або руйнування даних практично до нуля.
Для ілюстрації підвищеної надійності збереження даних на терміналах наведемо приклад виключення електроживлення при збереженні документа. Особливо ця ситуація актуальна для користувачів офісного пакету OpenOffice, оскільки зберігає дані він досить поволі. Так от,
уявимо, що користувач терміналу натиснув на кнопку «зберегти» і чекає завершення збереження файлу, а у цей момент
пропадає електроенергія. Що буде з файлом, який намагався зберегти користувач?
Для традиційного персонального комп'ю-
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тера відповідь зрозуміла: наступного разу,
коли користувач включить комп'ютер, він
побачить старий документ, яким він був
до невдалого збереження. У термінальному середовищі збереження виконує сервер, який підключений до джерела безперебійного живлення, і втрата контакту з
клієнтом не означає зупинку виконання
його процесів (прикладних програм), так
що файл буде успішно збережений!
Не дивлячись на наявність великого
числа комерційного програмного забезпечення для організації термінальних середовищ, в інформаційній індустрії знайшлося місце і для абсолютно безкоштовних проектів. Так, розвиток руху за вільно
поширюване програмне забезпечення підтримуване такими організаціями як: The
Free Software Foundation
(сайт
http://www.fsf.org) і Open Source Initiative
(OSI) (сайт http://www.opensource.org)
привело до появи досить надійних термінальних рішень, наприклад, на базі операційних систем типу Linux (проект Linux
Terminal Server Project, детальну інформацію
дивіться
на
сайті
http://www.ltsp.org) [4].
Звичайно, супротивники вільного
програмного забезпечення завжди можуть
сказати, що OpenSource не може забезпечити надійність, різноманітність і якість,
яка властива комерційним розробкам, але
з таким же ступенем упевненості можна
стверджувати, що у цілому ряді випадків
відвертість колективної розробки і доступність початкового коду кінцевому споживачу дозволяють виявити потенційні
проблеми продуктивності і безпеки, які в
комерційних проектах можуть залишитися довгий час просто непоміченими. Важливим чинником залишається і бюджетність будь-якого технологічного нововведення.
Висновки
Побудова інформаційних систем
підприємства з використанням термінальних рішень мають наступні переваги:
− відсутність рухомих частин – чим
більше рухомих частин, тим вища вірогідність, що одна з них вийде з ладу;
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− простота обслуговування – тонкі
клієнти вимагають мінімум уваги з боку
адміністратора;
− висока ефективність адміністрування – системний адміністратор, не встаючи
з свого робочого місця, може набудувати
всі необхідні політики безпеки, чітко і
однозначно розмежувати права різних
груп користувачів. Завдяки цьому значно
зростає ефективність адміністрування;
− 100% збереження інформації в процесі роботи – тонкий клієнт лише відображає інформацію і обробляє дії користувача. Централізованість зберігання даних спрощує процедури резервного копіювання і дає гарантії відновлення даних;
− наднизьке енергоспоживання – «холодний» процесор, відсутність вентиляторів, жорстких дисків і приводів, флэшпам'ять з мізерним споживанням електроенергії – завдяки всьому цьому тонкий
клієнт споживає надзвичайно мало електроенергії в порівнянні із звичайним ПК;
− необхідна функціональність – тонкі
клієнти оснащені USB портами, що дозволяє підключати до них необхідну периферію, а «мережевий» характер роботи
тонких клієнтів дозволяє легко використовувати мережеві принтери, присутні в
мережі. До тонкого клієнта може бути
легко підключений будь-який носій інформації по інтерфейсу USB. Також необхідно відзначити можливість видаленого
доступу до «робочого місця»;
− простота розширення інформаційної
системи – тонкі клієнти дозволяють легко, з мінімальними витратами сил і часу,
розширювати інформаційну систему, збільшуючи число робочих місць;
− низькі ризики володіння;
− висока економічна ефективність –
тонкі клієнти стоять дешевше, ніж ПК і
забезпечують мінімальну вартість володіння. Вони не вимагають придбання ліцензії на операційну систему, її вартість
вже включена у вартість пристрою, а вартість TC CAL (клієнтська ліцензія на доступ до термінального сервера) майже в 2

рази нижча, ніж вартість ОС Windows XP
Pro OEM для ПК. Тонкі клієнти прослужать в 2–4 рази довше, вимагають мінімум уваги з боку обслуговуючого персоналу, значно полегшать адміністрування і
обслуговування інформаційної системи;
− швидкодія – у термінальній мережі
всі програми виконуються на сервері, а по
мережі передається тільки вигляд з екрану. Мережевий трафік буде мінімальним,
уповільнення виконання програм не відбувається навіть при великій кількості
робочих місць.
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Розглядається спосіб визначення кутів просторової орієнтації літального апарату при
використанні сигналів системи супутникової навігації і магнітометричних датчиків.
Метод пропонується для використання у системах з мікромеханічними гіроскопічними
датчиками у безпілотних літальних апаратах малих класів.
Ключові слова: магнітометр, БПЛА, навігація, GPS, mems, гіроскоп.

Вступ
Одним з найважливіших елементів
функціонування безпілотного літального
апарату (БПЛА) є забезпечення інформаційного поля системи положення відносно земної системи координат. Для БПЛА
малих класів актуальним є отримання інформації від мікроелектронних та мікромеханічних компонентів. Відзначимо, що
традиційний гіроскопічний датчик кутової швидкості (ДКШ) на основі двоступеневого механічного гіроскопа при задовільній точності має неприйнятні характеристики для БПЛА класів мікро і міні.
Недоліками твердотілих ДКШ і, відповідно, мікромеханічних гіроскопів на
їх основі, є невисока точність і температурна нестабільність, що неприйнятно
при автономному вирішенні завдань навігації в БПЛА. Швидкість відходу мікромеханічних гіроскопів складає порядку
10°/год. і більше (рис. 1).
Тому вони призначені для вживання
в тих пристроях, де інтервали автономної
роботи гіроскопа досить малі, тобто корекція виробляється досить часто або безперервно. Пропонується підхід до побудови системи періодичної корекції кутів
просторової орієнтації БПЛА на основі
обробки даних виміру земного магнітного
поля. Рішення цієї задачі, у свою чергу,
дозволить формувати склад системи автоматичного управління при мінімальному використанні інших датчиків. Най-

більш актуальною таке завдання представляється для БПЛА класів мікро і міні, де
вартість і вага устаткування має принципове значення. Слід обмовитися, що даний метод свідомо не передбачає високу
точність визначення кутової орієнтації.
Це зумовлено тим, що кут курсу (азимут)
вважається відомим і присутній у сигналах, вимірюваних системою супутникової
навігації. Отже, використовується допущення про збіг швидкісної і зв'язаної систем координат (СК) – тобто передбачаємо, що кути атаки і ковзання дорівнюють
нулю. Звідси витікає, що погрішність визначення шуканих кутів тангажу і крену
спів вимірна з середніми значеннями кутів атаки і ковзання і складає величини
порядку одиниць градусів.

Рис. 1. GPS та гіроскопічний датчики
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Тут же відзначимо, що помилка може бути істотно меншою (до 1°) на прямолінійних ділянках польоту, а саме такі
ділянки і передбачаються основними для
здійснення корекції.
Принцип вимірювання кутів показано на рис. 2. На торці валу кріпиться дипольний магніт. При повороті магнітного

вектора на кут
змінюється опір і вихідна напруга датчика, по зміні якого можна
визначити кут повороту валу і напрямок
(в межах ± 45 °).
Для того, щоб вимірювати кут повороту в межах ± 90 °, об'єднують два датчики, зміщених один до одного на 45°.
Даний принцип пояснюється на рис. 2.

Рис. 2. Вимірювання кутової координати

Для вирішень згаданих проблем кутової орієнтації пропонується підхід до
побудови системи періодичної корекції
кутів просторової орієнтації БПЛА на основі обробки даних виміру земного магнітного поля. Рішення цієї задачі, у свою
чергу, дозволить формувати склад системи автоматичного управління при мінімальному використанні інших датчиків.
Кут курсу (азимут) вважається відомим і присутній у сигналах, вимірюваних
системою супутникової навігації. Отже,
використовується допущення про збіг
швидкісної і зв'язаної систем координат
(СК) – тобто передбачаємо, що кути атаки
і ковзання дорівнюють нулю. Звідси витікає, що погрішність визначення шуканих

кутів тангажу і крену співвимірна з середніми значеннями кутів атаки і ковзання і
складає величини порядку одиниць градусів.
Для використання даних про напрям
вектора напруженості магнітного поля
Землі в автоматичних системах управління з 40-х років XX століття широко використовуються феромагнітні зонди (магнітонасичені магнітометри) [1]. Низький
поріг чутливості, малі розміри (датчик
Kmz-10 фірми Philips має розміри 5х5х2
мм – див. поз. 2 на рис. 3), відсутність рухомих частин зумовили широке вживання
феромагнітних зондів в курсових системах.
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Рис. 3. Обчислювальна плата з GPS приймачем та ДКШ
Три взаємно перпендикулярних ферозонди (рис. 4) дозволяють вимірювати

повний вектор напруженості магнітного
поля.

Рис. 4. Взаємно перпендикулярні ферозонди
Без порушення спільності викладу
вважатимемо результати виміру нормованими, тобто модуль повного виміряного
вектора вважатимемо одиничної довжини. Крім того, через обмеженість об'єму,
не розглядатимемо тут важливі питання,
що стосуються змін магнітного поля Землі, які носять як регулярний, так і випадковий характер (магнітна відміна, аномалії, річні і добові варіації, магнітні бурі).
Також відомими і вирішуваними рахуватимемо завдання обліку впливу власних
магнітних полів планера і устаткування
БПЛА (девіація). Це звичайна практика
експлуатації літальних апаратів і устаткування БПЛА (девіація). Це звичайна
практика експлуатації літальних апаратів
[2]. При ідеальному вимірі магнітного по-

ля векторним вимірником (три магнітометри), зв'язаним з осями зв'язаної системи
координат БПЛА, вимірюваний вектор
може бути представлений у вигляді:
(1)
де H – виміряний вектор магнітного поля
Землі в зв'язаній СК;
A – матриця переходу від земної до
зв'язаної СК;
ψ, θ, γ – кути курсу, тангажу і крену,
Hз – повний (одиничний) вектор магнітного поля в земній СК.
Відомо, що рівняння (1) нерозв'язне
однозначно відносно кутів орієнтації.
Обмовимося, що використання далі термінів «курс, тангаж і крен» умовно і при-
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йнятно лише при збігу осей магнітометрів
із зв'язаною СК. Тріаду магнітометрів, в
загальному випадку, можна орієнтувати
довільно, при цьому, при обчисленні шуканих кутів орієнтації БПЛА, слід коректно врахувати їх настановні кути.
При відомому магнітному схиленні,
без обмеження спільності, можна поклас-

Розглянемо можливість визначення
кутів тангажу θ і крену γ при відомому
куті курсу ψ, який поступає від GPSприймача. Тоді, при вказаних допущеннях вимірний вектор H буде рівний:

З першого рівняння можна визначити
(2)
Помножимо друге рівняння на cosγ,
третє – на sinγ і віднімемо один від одного:

Визначивши (∆≠0),

sinγ = ∆ sinγ / ∆

и cos γ = ∆ cos γ / ∆ , знайдемо:

(5)
Викладений метод непрацездатний в
наступних зонах невизначеності:
1. Орієнтація осі магнітометра Х
близька до положення «горизонтально на
північ або на південь». Оскільки вектор Н
одиничний, головний визначник перетворюється на нуль Hy2+hz2 =0 при Hх = ±1.
Це ж підтверджує рівняння (5), де знаменник прагне до нуля при одночасному
наближенні до нуля (або 180°) кутів тангажа і курсу.

ти Hзz=0. З такими ж міркуваннями можна покласти Hзy=0. Отже, вважатимемо,
що повний вектор напруженості магнітного поля Землі H горизонтальний і направлений на північний полюс, тобто
Hз=(1, 0, 0)Т.
Матриця A має вигляд [3]:

(3)
Помножимо друге рівняння на cosγ,
третє – на sinγ і додамо один до одного:
(4)
Рівняння (3), (4) можна розглядати
як систему двох лінійних рівнянь відносно невідомих sinγ і cosγ. Вирішимо цю
систему методом Крамера. Головний визначник системи:

Часткові визначники, відповідно:

2. Орієнтація осі магнітометра Х з
курсом ψ = ± 90°, оскільки при цьому
cosψ=0 і не має рішення рівняння (2).
3. Вертикальна орієнтація осі магнітометра Х (невизначений курс).
Неважко зрозуміти, що через ортогональності датчиків, досить було згадати
лише п.1, замінивши «вісь магнітометра
Х» на «вісь будь-якого з магнітометрів».
Для визначення tgγ (5) необхідно
знати значення sinθ, яке можна визначити
при відомому cosθ - рівняння (2). Неоднозначність значення кута тангажа (на рівні
знаку), викликана парністю косинуса,
можна визначити будь-якими непрямими
методами, що зважають на специфіку завдання. Також слід зауважити, що типовий політ БПЛА, як правило, відбувається
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з кутами крену і тангажа що не перевищують по модулю кутів порядку 20 ... 30
градусів.
Також відмітимо, що питання необхідної точності визначення кутів орієнтації БПЛА при вирішенні завдань навігації
за відсутності необхідності числення координат (поступають від GPS) – є самостійним завданням, тісно пов'язаним з
конкретною реалізацією (аеродинамічна
схема БПЛА, стійкість, використовувані
закони управління і ін.).
Для уникнення станів невизначеності можна запропонувати декілька варіантів, простими з яких, є:
- заборона вживання методу при
θ=ψ=0±180° і ψ=±90°,
- установка двох (або більше) тріад
магнітометричних датчиків під відомими
фіксованими кутами відносно один одного з почерговим або одночасним їх використанням тріад датчиків (вартість їх невелика).
Принципова працездатність запропонованого підходу була випробувана
при тестових натурних випробуваннях.
На рис. 1 показані: приймач GPS (використовувався Lassen – поз. 1) і гіроблок (використовувався ДУС ADXRS-150 – поз. 2).
Для реалізації викладеного підходу використовувалася тріада магнітометрів KMZ10 (рис. 3. поз. 2).
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будови системи періодичної корекції кутів просторової орієнтації БПЛА на основі обробки даних виміру земного магнітного поля. Що, в свою чергу, дозволяє
формувати склад системи автоматичного
управління при мінімальному використанні інших датчиків. В роботі наведені
приклади роботи навігаційного обладнання, пояснюється принцип їх. Детально
описується методологія та математичні
засоби пропонованого підходу.
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Мета
Метою викладеного в статті дослідження є поліпшення систем навігації
шляхом використання даних магнітометра для підвищення точності інерціальної
навігаційної системи БПЛА малих та середніх класів. Дана проблема є актуальною для ринку мультикоптерів, безпілотних розвідувальних апаратів та ін.
Висновки
В статті розкривається проблема навігації безпілотних літальних апаратів малих класів та пропонується підхід для її
вирішення. Автор пропонує підхід до по-
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Введение
Во многих компьютерных системах
для защиты информации от воздействия
помех применяются методы помехоустойчивого кодирования. Требования к
верности передачи, ввода, обработки и
хранения информации в этих системах
значительно выше, чем в обычных производственных или коммерческих системах.
В [1] разработаны требования к кодам, учитывающие особенности компьютерных систем. Исследования показали,
что наиболее полно удовлетворяют этим
требованиям и являются перспективными
для применения в системах обработки,
передачи и хранения информации полиномиальные коды Лагранжа [2].
В [3] разработан последовательный
метод кодирования кода Лагранжа. Предложим алгоритмы, реализующие данный
метод и определим их сложность.
s + j −1

f (β j ) = − ∑ fi
i =0

r

где

∏ (x

i

l = j +1

r

∏ (x

i

Сложность алгоритмов будем характеризовать операционной сложностью –
количеством операций в конечном поле
GF(2m) (модульных операций): сложение
( N ⊕ ), умножение ( N ⊗ ), инвертирование
(N ).
Последовательный
метода
кодирования
Последовательный метод кодирования состоит в следующем [3]:
При кодировании кода Лагранжа
вычисление значений кодового полинома
f ( x ) в каждом последующем j-ом контрольном узле производится с учётом
значений f i этого полинома в информационных узлах и вычисленных ранее значений f s + j −1 этого полинома в предыдущих ( j − 1) -ых контрольных узлах:

− β l ) /( β j − β l ) ,

j = 1, r ,

(1)

l = j +1

− β l ) /( β j − β l ) = − L(Si j)−1 ( β j ) = L(Tjj ) ( xi ) ,

xi ∈ S j−1 , T j = T \ {β1 , K , β j },

Здесь используются обозначения:
S, T , V
– подмножества поля Fq ;

S = {x0 , x1 ,L, xs } – множество информационных
узлов
мощности
k;

S j −1 = S U {β1 , K , β j −1 },

T = {β1 ,K, β r },

Tr = ∅ ,

β j ∈T .

T = {β1 ,L, β r } – множество контрольных
узлов мощности r ; f ( β j ) – контрольные
символы закодированного слова.
Метод вычисления контрольных
символов в соответствии с формулой (1)
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2) Узлы интерполирования фиксиназван последовательным методом, а
процедура вычисления – последователь- рованы, значения L(i ) ( x ) могут быть выным алгоритмом кодирования кода Ла- числены заранее и храниться в памяти как
гранжа.
постоянные величины, которые можно
Рассмотрим два случая при кодиро- использовать в процессе вычислений. В
вании.
этом случае, как показано в [4], выраже1) Необходимо вычислять коэф- ние для вычисления значений полинома в
фициенты
Лагранжа,
т.е.
при контрольных узлах принимает вид
(i)
s + j −1
L ( x ) ≠ const . Такая необходимость возf
(
β
)
=
f i Aji ,
j = 1, r ,
(2)
∑
j
никает, например, при исправлении стиi =0
раний, когда заранее неизвестно в каких
(i )
интерполяционных узлах потребуется где A ji = LS j −1 ( β j ) = const .
вычислять значения кодового полинома.
Алгоритмы кодирования
Поэтому коэффициенты L(i ) ( x ) вычисляЗапишем формулу (1) в виде выраются только после определения местопо- жений:
ложения стираний.
s
1
f ( β1 ) = f s +1 = −
∑ ((K( fi air ) K) ai 3 ) ai 2 ,
b12 b13 Kb1r i = 0
f (β 2 ) = f s +2 = −

1
 s

((K ( f i air ) K) ai 4 ) ai 3 + ((K ( f s +1b1r )K) b14 ) b13  ,
∑

b23b24 K b2 r  i =0


f (β 3 ) = f s +3 = −

1
 s
∑ ((K( f i air )K) ai5 ) ai 4 + ((K( f s +1b1r ) K)b15 )b14 +
b34 b35 Kb3 r  i =0


+ ((K ( f s + 2 b2 r ) K)b25 ) b24  ,

M

(3)

f ( β r −2 ) = f s+r −2 = −

1
 s
∑ ( fi air )ai,r −1 + ( f s+1b1r )b1,r −1 +( f s+2b2 r )b2,r −1 +
br − 2, r −1br −2 ,r  i =0


+ K + ( f s + r −3br −3, r −1 )br −3,r  ,

f ( β r −1 ) = f s + r −1
f (β r ) = f s +r
где

b12 = β1 − β 2 ,

1  s

=−
f i air + f s +1b1r + f s + 2b2 r + K + f s + r −2 br − 2,r  ,
∑

br −1, r  i =0


 s

= − ∑ f i + f s +1 + f s + 2 + K + f s + r −1  ,
 i =0

b13 = β1 − β 3 ,

b23 = β 2 − β 3 ,

M
b1r = β1 − β r , b2 r = β 2 − β r , K , br −1, r = β r −1 − β r ,
ai 2 = xi − β 2 , ai 3 = xi − β 3 , K , air = xi − β r .
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Обозначим

5. Суммируя f s + r −1 и

γ 1 = − 1 b12 b13 K b1r ,
γ 2 = − 1 b23b24 K b2 r , K , γ r −1 = − 1 br −1, r .
Алгоритм, позволяющий определять
значения кодового полинома в контрольных узлах в соответствии с формулами
(3), следующий [5]:
1. Для каждого i = 0, s , задавая

s

∑( f a
i =0

∑ ((K( f a

) ai , r −1 ,…,

i ir

∑fa

i ir

N ⊗ = (n − 1)(r − 1) ,

,

i

N

) K) ai 3 ) ai 2 .

s

∑f

, вычис-

N ⊕ = n(2 r − 1) − r ( r + 1) ,

i =0

i =0

Отдельно определяется

i

i =0

s

s

i ir

∑f

ляем f s + r .
Блок-схема последовательного алгоритма кодирования (при L(i)(x) ≠ const)
приведена на рис. 1.
Количество операций в поле
GF (2 m ) для последовательного алгоритма составляет (при L(i)(x) ≠ const):

значения l = r, 2 , вычисляем величины
ail = xi − β l и определяем суммы:

s + r −2

.

i =0

r

2. Вычисляем γ j = −1 / ∏ ( β j − β l ) .
l = j +1

На первом шаге j = 1 , в дальнейшем каждый раз при обращении к этому пункту
увеличиваем j на 1 до ( r − 1 ).
3. Определяем контрольные символы f s + j ( j = 1, r − 1 ). При j = r − 1 переходим к пункту 5.
4. Для каждого j = 1, r − 1 , задавая
значения l = r , j + 2 , вычисляем произведения α (j l ) b jl , где
α (lj ) : α (j r ) = f s + j , α (j r −1) = f s + j b jr , …,

= r −1.

Здесь n = k + r – длина кодового сообщения.
Расчёт количества операций производится с учётом наличия ( r − 1 ) регистров памяти для хранения величин b jl . С
учётом наличия памяти для хранения n
узлов интерполирования необходимо
иметь ( n + r − 1 ) регистров.
Блок-схема последовательного алгоритма кодирования при L( i ) ( x ) = const ,
реализующая выражение (2), приведена
на рис. 2, блок-схема алгоритма вычисления величин L(i ) ( x ) – на рис. 3.
Количество операций в поле
GF (2 m ) для последовательного алгоритма кодирования при L( i ) ( x ) = const равно:

α (j j + 2 ) = (K( f s + j b jr ) K) b j , j +3 ;

N ⊕ = (2n − r − 3) r / 2 ,

bjl = β j − βl . При этом прибавляем величи-

N ⊗ = ( 2n − r − 2)( r − 1) / 2 .

s

ны f s + j к сумме

∑f

i

. После каждого из-

i =0

менения j выполняем пункт 2.

Для
хранения
коэффициентов
L ( x ) нужно ( r − 1)(2n − r − 2) / 2 регистров.
(i )
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Рис. 1. Блок-схема последовательного алгоритма кодирования (при L( i ) ( x ) ≠ const )
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Рис. 2. Блок-схема последовательного алгоритма кодирования (при L( i ) ( x ) = const )
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма вычисления L(i)(x) для последовательного метода кодирования
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Выводы
Разработанные алгоритмы позволяют выполнять программную реализацию
последовательного метода кодирования
кодов Лагранжа и могут использоваться
не только в процедурах кодирования информации в компьютерных системах, но
и для вычисления контрольных символов
при декодировании [6].
Полученные аналитические выражения сложности разработанных алгоритмов позволят проводить сравнение и
выбирать лучшие из методов и алгоритмов кодирования по необходимым параметрам (количеству модульных операций).
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Рассматриваются вопросы, связанные с гранулированием информации и гранулярными
вычислениями (гранулированный компьютинг) при представлении НМ-гранулы в виде
Кронекерова произведения. Показана универсальность предложенной модели. Приведены
примеры, показывающие эффективность применения тензорных информационных гранул, полученных как для НМ, так и для исходных множеств данных, представленных в
виде многомерных массивов
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Введение
Гранулирование информации и гранулярные вычисления (гранулированный
компьютинг) обусловлены необходимостью повышения эффективности решения
задач управления в условиях неопределенности. Нечеткое множество (НМ)
~
X = {x/μ x } как информационная гранула
(ИГр или просто Гр)-примитив играет
важную роль в решении этой проблемы,
но способ представления НМ как подмножества упорядоченных пар, наделенных субъективной функцией принадлежности (ФП), в ряде случаев - серьезное
препятствие на этом пути. Многообразие
ФП оказалось невостребованным, практическое большинство задач управления
обходится треугольной ФП, нечеткая математика, базируясь на принципе нечеткого расширения и интервального анализа, страдает целым рядом необоснованных предположений, что естественно не
повышает доверия к ее результатам, в частности, необоснованные эвристики при
определении обратных величин для НМ
(по умножению и сложению) весьма ощутимы в достаточно сложных задачах.
Хотя НМ рассматривается как Гр
(НМ-Гр), ее свойства изучены недостаточно, в самом определении НМ и Гр заложено противоречие. В данной работе

рассматривается возможность определения новых свойств НМ-Гр, представленных в тензорно-матричной форме. Отметим, что ИГр играют ведущую роль в
представлении и обработке знаний когнитивными агентами: выделение скрытых
знаний, определение новых свойств информационных объектов на основе методов интеллектуального анализа данных
(ИАД), например, интеллектуальный кластерный анализ в условиях неопределенности [1] и др. задачи успешно решаются
при использовании гранулярной парадигмы.
Современное состояние проблемы, основные определения.
Первой работой, в которой поставлен вопрос гранулирования нечеткой информации и определения способов ее обработки, была работа Л.Заде [2], в которой Гр определена как группа объектов
(или точек), которые представлены (изображены)
вместе
на
основе
не/различимости, сходства, близости. Последующее развитие идеи гранулирования нечеткой информации получили в работе [3]. В работе [4] приведены примеры,
показывающие, что гранулирование, в
сущности, есть иерархическим. Практически все авторы отмечают, что основная
идея ГрК – использование групп, классов,
или кластеров элементов, называемых
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гранулами, в силу того, что они не могут
быть определены более подробно. Необходимость рассматривать Гр возникает
тогда, когда возникает необходимость
скрыть в них (Гр) неопределенность, неполноту или недостоверность информации, типичный пример - теория грубых
множеств [5]. Кроме того, даже в ситуациях, где имеется подробная и доступная
информация, может быть достаточно оснований использовать Гр, чтобы получить
эффективное и практичное решение, т. к.
фактически для многих прикладных
проблем точные решения не требуются.
В работе [3] приведено определение
Гр как формальной группировки объектов, определенных обобщенным ограничением, там же представлена Декартова
Гр, определяемая как Декартово произведение Гр, например, Ai × Bj. Термины гранула и гранулирование своим появлением обязаны проблемам ИАД, попытка моделирования информационных систем на
уровне моделей искусственного интеллекта неизбежно приводит к ИГр, т.к. их
наличие есть атрибут естественного интеллекта. При построении Гр возникает
вопрос: что должно быть минимальной
Гр, из которой должны создаваться крупные Гр, уровень грануляции (размер и
структура Гр) имеет существенное значение для описания проблемы и выбора
стратегии ее решения, следовательно, во
всех ли случаях НМ с треугольной ФП
достаточно для построения сложных Гр.
Отметим важную особенность Гр –
целостность динамической информационной структуры и ее целенаправленность, размер Гр является проблемноориентированным и зависящим от задачи
и предполагаемого способа ее решения,
преобразование Гр – проблема в гранулированном вычислении. В работе [9] показано, что природа человеческого разума
такова, что вся воспринимаемая мозгом
информация является гранулированной,
величину гранулированности можно определять, используя ширину Гр, если Гр
есть НМ, представленное в координатах
<значение/ФП>. Такой подход позволяет

полагать, что в пределе при уменьшении
степени гранулированности имеем Гр
бесконечно малой ширины – точку, т.е.
такой объект, который используется в
стандартной математике. Отметим, что
здесь допущена неточность – стандартная
математика нормально работает не только
с числом, но и множеством чисел, когда в
роли числа выступает матрица, поэтому
гранула
должна рассматриваться не
только как результат предельного перехода, т.е. в виде точки.
Интерпретации и классификации Гр
даны в работах [2-3]. Относительно классификации Гр, следует отметить, прежде
всего, их многообразие: Гр могут отличаться по своей природе, сложности, размеру, уровню абстрактности-детализации,
термин «Грануляция» предполагает процессы композиции (формирование более
крупных Гр или объединение группы
элементов) и декомпозиции (формирование более мелких Гр). В цитированных
работах Л.Заде приведены типичные модели Гр, отметим те, которые связаны с
рассматриваемой задачей: интервалы;
НМ; лингвистические переменные; кластеры.
Примитивы языка гранулярных вычислений – покрытия, разбиения, окрестности. Данный контекст нуждается в
уточнении, в состав примитивов следует
внести тензоры и операции над ними [5,
6]. Гранулирование информации можно
реализовать методами классификации и
кластерного анализа, с помощью отношений вложенности и нестандартных множеств. Приведем основные определения
[10 11] , необходимые для дальнейшего
понимания изложенного.
Определение 1. Гр данных – множество с элементами x как членами НМ
~
G с градациями из λ , 0 ≤ λ ≤ 1 , т.е.
∆
~
g ={x | x ∈λ G ⊆ U} , где U – универсум.
Определение 2. Вычислительная Гр,
кратко Гр, – основная математическая
структура, которая обладает стабильной
топологией и, по крайней мере, устройст-
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вом (виртуальным) вычислительной способности или поведения.
Определение 3. ГрК – новая вычислительная методология, которая моделирует и осуществляют вычислительные
структуры и функции гранулярной системой, где каждая Гр в системе выполняет
встроенную функцию или поведение,
взаимодействуя с другими Гр в системе.
В Лемме 1 показано, что обобщенный принцип системной абстракции утверждает, что система может быть представлена как целое на данном уровне k
аргументации, 1≤ k ≤ n, без знания деталей на уровнях ниже указанного k-1.
Постановка задачи
ГрК имеет достаточно много определений, приведем одно из них, предложенное в работе [12]: « … современная
парадигма, методология и методика информационного
анализа
неочевидно
структурированных … систем («нечетко»
структурированных систем) …». Соответственно гранулярные вычисления включают в себя мягкие» вычисления (МВ).
Отметим, что МВ – обобщенный термин,
включающий в себя математические теории общей топологии, теорию НМ, нейросетевые вычисления и др.
Естественно, Гр состоит из элементов, при этом, элемент может быть Гр, а
Гр может быть элементом другой Гр.
Формально объединение элементов в Гр,
как это отмечалось выше, определяется
исходя из сходства элементов, «близости»
элементов и т.д., на практике нередко ограничиваются т.н. визуальным сходством
[13]. Каждая Гр обладает внутренними,
внешними и контекстуальными свойствами. Процесс грануляции представляет собой итеративную алгоритмическую процедуру последовательного выделения частей различного уровня общности и согласования уровней абстракции и редукции
при анализе неочевидно структурированных динамических систем. Хотя понятие
«минимальной» (или «начальной» Гр), из
которых следует «собирать» крупные Гр,
не определено и зависит от контекста рас-
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сматриваемой проблемы, ниже понятия
множества элементов (в общем случае
нечеткого) не опускаются. Это обстоятельство отображается, в частности, в
том, что отношения между Гр описываются с помощью нечетких графов и систем нечетких логических правил типа
«если …, то …».
В работе [14] рассмотрен метод
представления информационных Гр, индуцированный нечеткостью, который является наиболее часто применяемым, показано, что нечеткая Гр (в общем случае
НМ ) может быть представлена как произведение независимых скалярных экспоненциальных функций. Отметим, что в
данной работе Гр рассматривается, в частности, как тензорное произведение векторов, представляющих собой элементы
множества упорядоченных пар, т.е.
{x/μ (x) } →  x ⊗ μ (x)  .


Наиболее полно роль НМ как пользователь-ориентированного процессорного каркаса ГрК отражена в работе [15],
НМ выступают как гранулированные
представители числовых данных, компонуемых в некоторый контекст. Используя
ФП, пытаются объединить их в виде компактного объекта. НМ выступают как агрегаты числовых данных, НМ могут формироваться на основе числовых данных
через их кластеризацию (группирование).
Основные вопросы ГрК практически
сосредоточены и рассматриваются в двух
взаимосвязанных аспектах: формирование Гр и вычисления с полученными Гр
[16]. Формируя новую форму Гр, имеют
дело с образованием, представлением и
интерпретацией Гр, которая фокусируется
в сторону семантики гранульной конструкции.
Отметим еще одну особенность НМГр, не учитываемую при гранулярном
компьютинге. Известно, что одной из характеристик Гр является их целостность,
т.е. с гранулой необходимо работать, не
расчленяя ее на компоненты. НМ как гранула, таковой на самом деле не является,
т.к. при реализации операций нечеткой
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арифметики, как известно, расчленяют
НМ – подмножество упорядоченных пар,
на 2 компоненты: 1- величины, 2- ФП, с
величинами выполняют арифметические
операции, с ФП – логические (определение maxmin или minmax). Отметим, что с
тензорной гранулой, предложенной в работе, выполняются только операции одного вида и таким образом свойство целостности сохраняется.
Задача, которая ставится в данной
работе такова: необходимо предложить
такую форму НМ-Гр, чтобы она могла
быть использованной и в стандартной и в
нечеткой математике. Такую возможность
дает Кронекерово (тензорное) произведение (КП). Использование информации
любой степени гранулированности в задачах моделирования, оптимального
управления и др. задачах в современных
ПК возможно без потери свойств исследуемого объекта. Контролируемая степень гранулированности на основе КП
позволяет существенно сократить объемы
хранимой информации, что не только
может привести к повышению быстродействия обработки, но и сформулировать
новые задачи управления в условиях неопределенности.
Существует мнение, что возможность уменьшения степени гранулиро-

ванности может существенно увеличить
точность модели, применение ближайшего КП (БКП) позволяет эту задачу конкретизировать и предостеречь от необоснованных поисков точной модели.
Одним из важных результатов современной теории ГрК есть то, что множество представления НМ, является четким. Как показано в работе [17] гранулярное НМ - нечеткое множество, которое имеет четкое множество представления, в нашем случае - гранулярное НМ
представлено в форме КП.
Рассматривается комплекс задач:
- представление ИГр в виде тензоров с матрицами m × m, где m – количество различимых элементов, в случае НМ
– число упорядоченных пар {x/μ (x) }m ;
1

- получение новой (скрытой) информации относительно свойств НМ,
представленных в виде Гр;
- прикладные задачи, связанные с
оценкой влияния ФП на результат арифметической операции с ИГр.
~
НМ A = {U, µ}, где U - универсум,
~
µ - ФП, т.е. A = = {u i /µ i(u) } , µ i(u) →[0, 1],
~
A ⊂ U×[0,1] в работе рассматривается в
виде тензорной Гр (ТГр):

n
~


(u)
(u) T 
(u)
(u) 
A = {u i /µ i } → A)=  [u] ⊗ [μ ]  =  u1μ1(u) Lu1μ (u)
,
n ;. . .u n μ1 Lu n μ n

 i =1 


где ⊗ - символ тензорного (Кронекерова)
произведения, т (или ') – символ транспонирования,
u=[u1 u2 … un],
µ=[µ1 µ2 … µn],
(∀i)µi > 0,i=1,n.
∆

x = {x=[3 5 7], µ=[0 1 0]}, УМ,
Пусть ~
на котором определен ~
x , представим в виде {[3 5 7], µ=[1 1 1]}. Упорядоченные
∆

пары X1 ={x/1} → {[3 5 7], µ=[1 1 1]} и

∆

X 2 = {x/0} →{[3 5 7], µ=[0 0 0]} назовем
УМ полной принадлежности и полной
непринадлежности. Будем расс-матривать
Гр в связи с УМ, на котором задано НМ.
Тензорная форма НМ-гранула как
реализация тензорного (Кронекерова)
произведения ~
x = {x/μ x } , ~
x ∈X, X – УМ,
x
X = {X1 , X 2 } , μ →]0,1],

∆

X1 ={x/1} ,

∆

X2 =

{x/0} дает следующие тензор-гранулы –
аналоги НМ:
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 0 0 0
tx=kron(x,[0 1 0]′)=  3 5 7 


 0 0 0
norm(tx,'fro') =

9.11

а)
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3 5 7
tx1=kron(x,[1 1 1]')=  3 5 7 


3 5 7
norm(tx1,'fro') = 15.78
б)

F-нормы матриц tx, tx1 соответственно равны: 9.11 и 15.78.
Имеет место неравенство: 0 ≤ ntx ≤
ntx1, где 0 , ntx , ntx1 – F-нормы тензорных
гранул ЧМ непринадлежности, принадлежности и НМ с треугольной ФП.
Фадзификация и дефадзификация при использовании тензорных гранул
Пре-дставление
НМ
~
~
x
x
X = {x/μ }, X ∈X, μ →[0,1] в виде ИГр
предполагает внутреннюю целостность
объекта, которая сохраняется при взаимодействии с другими ИГр, при этом форма
представления НМ-Гр как подмножества
упорядоченных пар может естественнно
меняться в зависимости от решаемой задачи. Можно предполагать, что внутренние характеристики НМ-Гр (расстояния
между векторами {x i , μ ix } и {x i +1 , μ ix+1} )
при взаимодействии с др. объектами будут скрыты, т.е. представлены в неявной
форме. Например, тензорная форма НМ~
Гр X = {x/μ x } → t x =  x ⊗ μ x  приводит к


внутренним
элементам
матрицы
x
x
x
t ij = {x i ⋅ μ j } ∈ t , где семантика НМ
{x i , μ ix } не учитывается. В этих условиях
естественно определить алгоритмы перехода от одной формы представления НМГр к другой.
Тензорная форма НМ-Гр предполагает, что входом, например, системы нечеткого управления может быть многомерный массив (тензор), который необходимо матрицизировать или представить
вход в виде НМ-Гр с принятой априори
ФП, каковой в практическом большинстве является треугольная ФП. Кроме трудностей, которые неизбежно возникают в
условиях многомерности объекта, часто
интервал, для которого определяется ФП,

является неконструктивным, т.е. очень
большим. В этих условиях, определение
тензорной НМ-Гр, ближайшей (в указанном смысле) к исходному множеству
данных (ИМД) может быть серьезным
способом решения задачи управления в
условиях неопределенности, в частности,
представленной множеством данных.
Исходные данные и их преобразования на основе БКП. БКП определяется из
условия равенства F-норм [17, 18, 19]
2
)
2
Q − A1 ⊗ A 2 F = Q − a1 ⋅ a T2 ,
F

где a1 – векторизованная версия матрицы
A1, сформированная в виде колонки
)
столбцов A1 , a1=vec(A1) , a2 = vec(A2) , Q
– переформированная матрица Q и || ||F –
Frobenius норма. Хотя БКП (Q→ A1⊗A2)
не отличается однозначностью или точностью, но в целом ряде случаев его применение эффективно . Стандартная форм
БКП предполагает наличие только двух
матриц, A1 и A2, которые определяются в
SVD-разложении со своими двойными
компонентами, левым и правым сингулярными векторами. SVD- разложение Q
дает ближайшую rank-1 матрицу a1⊗ a2 на
Q, оптимальные величины векторов a1
=vec(A1) , a2 = vec(A2) определяются в
виде: a1 = σ1U1 и a2 =V1, где σ1 наибольшая сингулярная величина Q, U1
и V1 - соответствующие левый и правый
сингулярные векторы. Процедура матрицизации векторов a1 и a2 дает оптимальные БКП матрицы A1 и A2.
В общем случае задача определения
БКП формулируется в твком виде. Пусть
матрица А имеет размерность m × n,
m=m1 × m2, n=n1×n2, необходимо найти
матрицы B и C с размерностями m1× n1
и m2× n2 соответственно, минимизи-
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рующие

ошибку

f A (B, C) =

= A − B ⊗ C F .Показано,

что

вектора

vec(B)= σ1 U1 ( в некоторых случаях
σ11 / 2 U1), vec(C)= =V1, где U1, V1, - левый
и правый сингулярные векторы SVD- разложения А решают задачу minimize f (B, C) .
A

В рассматриваемом в работе случае
задача поиска БКП ориентирована на поиск НМ, сформированного на базе БКП.
Пусть ИМД представлено в виде матрицы
A размерностью m × n, где m - количество элементов в НМ, n - количество изме~∆
рений, НМ X ={x/μ x } → t x =  x ⊗ μ x 


должно быть представлено с одинаковым
количеством элементов для x и μ x . Следовательно, матрица A должна быть
)
представлена
в
виде
A n⋅m×n⋅m
(
)
= A n× m ⊗ 1m× n или A n⋅m×n⋅m = 1 m×n ⊗ A n×m .
Пример. Пусть ИМД задано в виде
матрицы A4×3, регуляризованные матри)
(
цы A n⋅m×n⋅m = 13×4 ⊗ A , A n⋅m×n⋅m A ⊗ 13×4
имеют размерность 12×12. Хотя матрицы

)
(
A n⋅m×n⋅m и A n⋅m×n⋅m различны, однако их F–
)

2

нормы
равны,
т.е.
A n⋅m×n⋅m
F
(
2
2
= A n⋅m×n⋅m = A n×m F . Это вытекает из опF

A⊗B

ределения F– нормы, т.к.

=

F

A F ⋅ B F , 1 F =1. Например, для матриц
A 4×3 , 13×4 ⊗ A , A ⊗ 13×4 их F-нормы равны

A 4×3

F

= 13×4 ⊗ A F = A ⊗ 13×4 F (для

заданной матрицы A 4×3 ), хотя сами матрицы различны.
Пример фадзификации ИМД, задан9

ного в виде матрицы  x  . ИМД должно
 3
быть фадзифицировано при помощи БКП.
9
11×3
⊗  x 9 ,
Матрицы
x,
 x  =


 1 9

 x  =  x  ⊗11×3,
 
 2  9  3
9

9

3

которые будут исполь-

зованы в дальнейшем, приведены на
рис.1, их F-нормы равны: x F = x1 F =
x2

F

= 38.79.

20. Вычисляем SVD-разложения1 матриц x, x1 и x2:
T

[u s v]=svd(x) : u(:,1) =  -0.23 - 0.30 - 0.21 - 0.27 - 0.35 - 0.32 - 0.50 - 0.32 - 0.40  , σ1=34.08,




v(:,1) = 


-0.50 - 0.48 - 0.72 



T

;
T

[u s v]=svd(x1): u(:,1) =  -0.23 - 0.30 - 0.21 - 0.27 - 0.35 - 0.32 - 0.50 - 0.32 - 0.40 , σ1=34.08,


v(:,1) = 




-0.50 - 0.48 - 0.72 0 0 0 0 0 0 

T



;
T

[u s v]=svd(x2): u(:,1) =  -0.23 - 0.30 - 0.21 - 0.27 - 0.35 - 0.32 - 0.50 - 0.32 - 0.40  , σ1=34.08,



v(:,1) = 


1

-0.50 0 0 - 0.48 0 0 - 0.72 0 0 



T

.

С целью уменьшения объема статьи матрицы [U S V] не приведены, для всех разложений сохранены только левый и правый сингулярный векторы и максимальное значение сингулярных величин:
u(:,1), v(:,1) и σ1 соответственно
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x2=kron(x,eye(1,3))

x1=kron(eye(1,3),x);

а)

б)

в)

Рис. 1. Исходное (а) и регуляризованные множества данных- (б) и (в).

Поскольку

сингулярные

векторы

σ1⋅u(:,1) и v(:,1) являются ортогональными,

способ их определения таков, что всегда
abs(v(:,1))∈[0, 1] и abs(σ1⋅u(:,1))∈[0, σ1 ], целесообразно придать (abs(v(:,1)) и abs(σ1⋅u(:,1))

смысл упорядоченных пар, образующих
∆
~
НМ, т.е. U v = {σ1⋅u(1,1)/ v(1,1), σ1⋅u(2,1)/
v(2,1),…, σ1⋅u(n,1)/ v(n,1)}, где abs(v(:,1) играет роль ФП. Хотя теоретические исследо-

а)
б)
Рис.2. Пары сингулярных векторов, образующих
БКП :а – u(:,1) & v(:,1) для матрицы х1 ; б- u(:,1)
& & v(:,1)
для матрицы х2, светлые прямоугольники - u(:,1) , темные - v(:,1)

вания, подтверждающие математическую
корректность такого обобщения отсутствуют, практические вычисления показывают абсолютную правдоподобность и
прикладную пригодность такого допущения. Ниже приведены рассчеты, подтверждающие это свойство БКП в контексте
НМ.

Рис. 3. Пары сингулярных векторов, образующих
БКП для матрицы х1– u(:,1) & v(:,1) для матрицы
х1(темные прямоуольники) и u(:,1) & & v(:,1)
для матрицы х2 - светлые прямоугольники
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На рис. 2 и 3 приведены пары сингулярных векторов, образующих БКП :а –
u(:,1) & v(:,1) для матрицы х1 ; б- u(:,1) &
v(:,1)
для матрицы х2, светлые прямоугольники - u(:,1) , темные - v(:,1). С этой
целью для ИМД и БКП, полученных с
учетом неоднозначности, были сформированы при помощи стандатных методов
НМ, которые сравнивались с НМ типа
~ ∆
U v = {abs(σ1 ⋅u(:,1))/ abs(v(:,1))}. На рис.4
показаны НМ с треугольной ФП, сформированные стандартным методом, при
котором
НМ
формируется
как
Δ
~
a = {amin/ µ min =0
aaver/ µ =1

amax/ µ a max =0}, для ИМД (1 – 0/0 6.5/1
13/0) и Кронекеровой аппроксимации
ИМД (2- 7/0 11/1 17/0), рассчетное НМ
∆

имеет вид примерно 9 = {7.5/0
9/1
12.5/0}, показано темным цветом. Нетрудно видеть насколько эффективным
является алгоритм: ИМД дает интервал
длиной 13 ед.и дефaдзифициро-ванное
значение 6.5 (примерно 6.5), аппроксимация при помощи БКП - (примерно 11) с
длиной интервала – 10 ед. , рассчетное
~
значение 9 (примерно 9) с длиной интервала 5 ед.

a aver

a

Рис.4. Расчетное НМ для ИМД (1) и Кронекеровой аппроксимации ИМД (2)

Будем полагать, что модули левого
и правого сингулярного векторов SVDразложений
КП
I n×m ⊗ X m×n
и
1
X m×n ⊗ I n×m соответственно
[ u1(:,1)
1
2
2
v1(:,1)] и [ u1(:,1) v1(:,1)] играют роль
упорядоченных пар, т.е. представляют
собой НМ.
2~
1~
Uv
Uv
1

u1(:,1)
7.80
10.28
7.04
9.12
11.84
10.80
17.20
10.96
13.74

1

v1(:,1)
0.70
0.67
1.0
0
0
0
0
0
0

2

u1(:,1)
7.80
10.286
7.04
9.12
11.85
10.80
17.21
10.96
13.74

2

v1(:,1)
0.70
0.0
0
0.67
0
0
1.0
0

Выполним дефадзификацию НМ
~
~
U v и 2 U v по методу центра тяжести,
предварительно сформировав упорядоченное множество, и сравним полученный результат с аналогичным для НМ,
полученным для ИМД на основе стан~
~
дартных методов. НМ 1 U v и 2 U v представим в виде:
∆
1~
U v = {7.0/1.0 7.8/0.70 10.3/0.67},
1

~ ∆
U v = {7.8/0.7 9.12/0.67 17.2/1 },
~
~
получаем def ( 1 U v ) = 9.9, def ( 2 U v )
~
=12.14, def( НМимд ) =7.5, т.е. def ( 1 U v ) ≈
~
def( НМимд ). Поскольку оба НМ 1 U v и
2~
U v относятся к одному и тому же объекту, для его характеристики разу-мно использовать пересечение указанных НМ,
2
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∆
~
~
= 1 U v  2 U v ={7.8/0.7
~
~
9.12/0.67}, def( 1 U v  2 U v )=8.46. Нетрудно видеть, что представление ИМД в виде
НМ на интервале [0 13] с дефадзифицированным значением 6.5 значительно
проигрывает
НМ
с
дефадзифицированным значением 8.46 на интервале [7.8 9.12] и НМ с дефадзифицированным значением 7.8 на интервале {7.0
10.3} .
Коэффициенты доверия для НМ
∆
~
1
U v = {7.0/1.0
7.8/0.70
10.3/0.67} и
~
~
1
U v  2 U v = ={7.8/0.7 9.12/0.67} близки.
Таким образом, тензорная форма представления НМ-гранула существенно снижает интервал неопределенности, что в
большой степени способствует повышению качества принятия решения в услових неопределенности при использовании
стандартных схем нечеткого вывода (
схемы Мамдани, Суджено, Цукамото и
др.).

т.е.

НМимд

Псевдоинверсные
свойства
ТНМ-Гр.
Ранее отмечалось, что одним из недостатков ТНМ является то, что не существует формального определения обратной величины
для НП. Тензорные модели НП –
ИТГр дают возможность решения этой
задачи. Из линейной алгебры [20] известно, что если A - n×n сингулярная матрица индекса k такая, что rank(Ak)=r, тогда
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существует несингулярная матрица Q такая, что
Q −1 AQ =  C r × r 0  ,
N
0
где C – несингулярная матрица, N
–нильпотент индекса k.
Если A есть m × n матрица rank r,
тогда существуют ортогональные матрицы Um×m и Vn×n такие, что
C
0
⋅ VT .
A = URV T = U ⋅  0 r × r 0 

m×n
Псевдоинверсия A по Moore–
Penrose, обозначаемая как A†, есть n ×
m- матрица вида,
 -1 0 
A†= V ⋅  C
⋅ UT .

0
0

n×m
С учетом изложенного рассмотрим
пример определения обратной НП примерно 5 на основании ИТГр. Пусть НП
∆
~
задана в виде: 5trimf = {3/0 5/1 7/0}, ИТГр
([3 5 7]⊗[0 1 0]T) представлена как
 ~5  =[ 0 0 0; 3 5 7; 0 0 0], т.е.
 KP 
~
~
5trimf →  5KP  . Псевдообратная матрица


+
0 0.04 0
 ~5  =  0 0.06 0  .
 0 0.08 0 
 KP 


SVD-разложение
псевдообратной
матрицы дает [u s v]=svd(),

 0 - 1. 0 
 - 0.33 - 0.94 0 
 0.11 0 0 




U = - 0.55 0.19 - 0.81 ,S = 0 0 0 , V =  -1. 0 0 
 - 0.77 0.27 0.69 
0 0 0
 0 0 1. 






Вычисляем левый и правый сингулярный векторы: U(:,1) =0.111/2 * [0.33
0.55 0.77]= =[0.11 0.18 0.25]; V(:,1)=[0 1
0]. Формируем НП-1= {0.11/0
0.18/1
0.25/0}.
Таким образом, НП={3/0 5/1 7/0} →
НП-1= {0.11/0 0.18/1 0.25/0}
Отмечаем, что интуитивное и визуальное представление результата является
корректным, это видно из того, что

−1

и def  5  =0.18, где
 KP 
def-процедура дефадзификации, т.е. практически совпадают.
Дефадзификация на основании КП. Из~
вестно, что если задана НП X = {x/μ x }1n ,
~
X ⊂ U, то ее четкое значение может
быть получено в результате выполнения
~
(def( 5 ))-1=0.2

~
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процедуры лефадзификации, в частности,
по методу центра тяжести, т.е.
x
∑ i =1, n x i μ i
~
def
x n
X = {x/μ }1 → x =
,
∑ i =1, n μ ix
где x def - дефадзифицированное значение
~
X.
Если
существуют
2
НМ
∆
~
X =примерно A = = {x/μ x }1n → x def и

∑ x i ⊗ μ xj

⊗ def

x

=

i =1, n
j =1, n

x
∑ j=1, n μ j

=

~∆
Y =примерно B = {y/μ y }1m → y def

при
~
, то утвеждение, что X

этом x def ≈ y def
~
сопадает с Y не только правдоподобно,
но и корректно.
Дефадзификацию по Кронекеру определим в виде:







 = i =1, n

∑  x i ⋅ ∑ µ xj 
i =1, n
j =1, n
∑ j=1, n μ xj

Практические рассчеты показывают,
что стандартная дефадзификация по методу ЦТ и дефадзификация по Кронекеру
связаны соотношением:

и

∑ x i ⋅ ∑ µ xj
j =1, n
∑ j=1, n μ xj

⊗ def

.

⊗ def

≅ y def ⋅m,
~
~
где n и m - мощность НМ X и Y соответственно.
x

≅ x def ⋅n,

∑ i =1, n x i
y

Примеры.
1
x=[0:10];
y=trapmf([0:10],[3 5 7 9]);
defuzz(x,y,' centroid') = 6.00 Стандартная дефадзификация по методу ЦТ
sum(sum(kron([0:10],(trapmf([0:10],[3 5 7 9]))')))/sum(trapmf([0:10],[3 5 7 9])) =55.00
55/(11-1)=5.5 Дефадзификация на основании КП
y1=trapmf([0:2:10],[3 5 7 9]);
defuzz([0:2:10],y1,' centroid’) = 6.00 Стандартная дефадзификация по методу ЦТ
sum(sum(kron([0:2:10],(trapmf([0:2:10],[3 5 7 9]))')))/sum(trapmf([0:2:10],[3 5 7 9])) = 30.00
30/(6-1) =6 Дефадзификация на основании КП
2
X=[1:10];
a=gaussmf(X,[1,5])
⊗ def

=55 →xdef =5.5
X=[1:2:10];
b=gaussmf(X,[1,5])

x

⊗ def

x =25 →xdef =5
Отметим, что для НМ с треугольной
стандартной ФП величина inf-нормы,
представляющей наибольшую строчную
сумму, совпадает с дефадзификацией по
Кронекеру. Это следует из того, что для
~
X = {x1/0 x 2 /1 x 3 /0} НМ-Гр в форме КПгранулы X=[x1 x2 x3] ⊗[0 1 0] имеет соответственно
вид
X=
 0 0 0; x x x ; 0 0 0  ,
известно,
1 2 3


что процедура МатЛаб norm(X, inf) вы-

числяет наибольшую строчную сумму, т.е
norm(X, inf) = max(sum(abs(X))) =
(x1 + x 2 + x 3 ) , что, в свою очередь, является дефадзификацией по Кронекеру. Таким образом, этот вид нормы может использоваться для сравнения НЧ в случае,
если последние описывают идентичное
семантическое высказывание.
Выводы
1. Гранулирование информации и
гранулярные вычисления (гранулирован-
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ный компьютинг) обусловлены необходимостью повышения эффективности
решения задач управления в условиях неопределенности. Нечеткое множество как
информационная гранула-примитив играет важную роль в решении этой проблемы, но способ представления НМ как
подмножества упорядоченных пар, наделенных субъективной функцией принадлежности (ФП), в ряде случаев - серьезное препятствие на этом пути. Многообразие ФП оказалось невостребованным,
практическое большинство задач управления обходится треугольной ФП, нечеткая математика, базируясь на принципе
нечеткого расширения и интервального
анализа, страдает рядом необоснованных
предположений, в частности, необоснованные эвристики при определении обратных величин для НМ (по умножению
и сложению) весьма ощутимы в достаточно сложных задачах.
2. Важная особенность гранул–
целостность динамической информационной структуры при использовании НМ
как гранулы нарушена, т.к. при выполнении арифметических операций над НМ
над компонентами НМ выполняются разные операции. Предложена новая форма
НМ-гранулы – тензорное (Кронекерово)
произведение компонент, что позволяет
сохранить свойство целостности гранул и
существенно продвинуться в решении
проблемы гранулярного компьютинга преобразование гранул.
3. Приведены примеры, показывающие эффективность применения тензорных информационных гранул (полученных как для НМ так и для исходных
множеств данных, представленных в виде
многомерных массивов).
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В процессе образования понятия, состоящего из нескольких различных по своему функциональному назначению отличительных признаков, возникает задача оптимального выбора этих признаков из числа однотипных. Обычно такая задача решается самостоятельно при образовании каждого конкретного понятия. Ниже в общем виде описывается процесс решения этой задачи и приводится алгоритм выбора оптимальной конфигурации отличительных признаков на основании обобщенного критерия эффективности
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Наука изучает окружающий мир через (посредством) понятий. Прежде чем
перейти к определению термина ”понятие”, рассмотрим некоторые базовые термины, относящиеся к термину ”понятие”.
В основе теории понятий лежит понятие ”сущность” и ”связь”. При этом к
основным элементам структур сущностей
будем относить: объект, процесс, явление,
признак, свойство, совокупность (множество).
Сущность – это собирательное понятие, некоторая абстракция реально существующих объектов предметной области процесса или явления.
Связи между сущностями фиксируются (определяются) множествами отношений, которые отождествляются с понятием связь.
При анализе связей между сущностями, наиболее часто используются бинарные связи, т.е. связи между двумя
сущностями. По характеру бинарные связи между сущностями различают:
– один к одному (1:1);
– один ко многому (1:М);
– многие к одному (М:1);
– многие ко многим (М:М).
Элементарное понятие – это наименьшая единица определения понятия:
”слово”, которым можно оперировать в
множестве слов и выполнять на их основе
постоянное определение понятия.

Элемент понятия имеет имя. Именами в определении понятия могут быть,
например, признак, свойство, параметр,
значение параметра.
Понятие – продукт (результат) процесса умственной деятельности человека,
определяющий сущность по ее отличительным признакам и свойствам взятых в
их единстве.
Прежде чем привести определение
понятиям признак и свойство, которые
представляют собой бинарную систему,
необходимо дать ответ на вопрос, с использованием
причинно-следственного
подхода, что из них является причиной, а
что следствием.
В причинно-следственном подходе к
образованию понятия будем различаем
бикомпоненты
(систему)
”признаксвойство” как признак причины, порождающий свойство.
По мнению авторов настоящей работы в рассматриваемой системе ”признак-свойство”, причиной является – признак.
Исходя, из виденья авторов признаком является объект, а свойством является процесс.
Объект – это материальная или абстрактная компонента разновидности
сущности, которая имеет форму, обладает
признаками и свойствами.
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Объекты делятся на реальные и абстрактные. К абстрактным объектам относят объекты, которых в природе не существует, они существуют в воображении
(отображении) человека. Например, нарисованный на листе бумаги треугольник –
абстрактный объект. Реальный объект
существует в не сознания человека.
Авторы настоящей работы предполагают, что процессы можно описать
только и только посредством свойств, т.е.
процесс обладает отличительными компонентами под названием ”свойство”,
например,
электрические, магнитные,
тепловые и т.д.. Свойство это процесс, а
отображение этого процесса отображается частью речи под названием ”глагол”,
например, электрический ток перемещается по реальному объекту.
Ниже будет рассмотрен метод выбора отличительных признаков понятий.
Конфигурация отличительных признаков определяется набором признаков
из множества А. Количества разнотипных по своему функциональному назначению групп отличительных признаков
определяются Н подмножествами однотипных признаков множества А:
А = {А1,А2, . . ., AL, . . ., АН}.
Каждое подмножество AL состоит
из nL однотипных признаков, из числа
которых выбирается L-й признак:
А1 = {а11... aj1... ап1},
А2 = {а12... aj2... ап2},
…………………………
AL = {a1L ...ajL... anL},
………………………….
АН = {a1H .. . аjH … апH}.
Каждый вариант конфигурации отличительных признаков можно представить в виде выражения
А(jL)= {aj1, ..., ajL, ..., ajH}.
Всего возможно nl + n2 + ... + nL +
... + nН вариантов образования понятия.
Каждая группа однотипных признаков А(jL) характеризуется рядом параметров BL:

B1=b11...bi1... bk1,
B2= b12...bi2... bk2,
……………………
BL = b1L. . . biL . . . bk L,
………………………….
ВН = b1H...biH... bkH.
Каждому признаку ajL подмножества AL соответствует вполне определенная
группа параметров BLj:
BLj= b1Lj... btLj... bkLj .
Все параметры BtLj объединены в множество параметров В. Множество В содержит n1 • k2 + п2•k2 + ... + nL•kL+ ... + +
пН•kН признаков.
Выбор оптимальной конфигурации
отличительных признаков определяется
из следующих условий:
Аоп ( jL ) = max π [ A( jL )] = max
j =1...nL ,
L =1... H

r

∏ π [ A( jL)]C ,

j =1...nL ,
L =1... H i =1

i

i

mі [A (jL)] ≥ тідоп при i ≤ s,
mі [A (jL)] ≤ тідоп при i> s,
і = 1, 2, . . ., s, . . ., r,

где mі[A(jL)] – значение i-гo системного
параметра, по которому оценивается эффективность отличительных признаков,
полученное для варианта конфигурации
отличительных признаков A (jL);
тідоп – предельно допустимое значение i-гo системного параметра, заданное в
условиях на образование понятия;
r – количество параметров, по которым производится оценка эффективности
отличительных признаков (параметры {т1
. . . ms} относятся к группе повышающих,
параметры {ms+1...mr} – к группе понижающих параметров);
πі[A(jL)] – значение частного нормированного показателя эффективности, полученное для i-го параметра варианта
конфигурации отличительных признаков
A (jL);
Cі – весовой коэффициент, характеризующий значимость і-го параметра
признака в образовываемом понятии;
π[A(jL)] – значение обобщенного
показателя эффективности, полученное
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для варианта конфигурации отличительных признаков A (jL);
Aon (jL) – вариант оптимальной конфигурации отличительных признаков.
Системные параметры ті[A (jL)] определяются как некоторая функция элементов множества В:
m1[A(jL)]=f1(btLj),
m2[A(jL)] = f2(btLj),
...............................
mi[A(jL)] = fi(btLj),
...............................
mr[A(jL)] = fr(btLj).

Частный нормированный показатель
эффективности πі[A(jL)] качественно характеризует степень выполнения предъявляемых к понятию требований по i-му
системному параметру путем нормирования параметра mі [A(jL)] в интервале от
0 до 1.
Нормирование производится по
формулам
π1[ Аоп ( jL)] =

mi [ A( jL)]
при i ≤ s ,
max mi [ A( jL)]

j =1...nL ,
L =1... H

min mi [ A( jL)]

π 1[ Аоп ( jL)] =

j =1... nL ,
L =1... H

mi [ A( jL)]

при i > s .

Весовые коэффициенты Cі также
нормируются от 0 до 1. Нормирование
показателей эффективности позволяет
автоматизировать процесс выбора оптимального состава отличительных признаков. На рисунке приведена схема алгоритма выбора оптимальной конфигурации
отличительных признаков.
Исходными данными алгоритма являются: группы однотипных признаков
AL (L= 1...Н) множества А и однотипные
признаки аjL, входящие в состав каждой

91

группы; параметры BLj из множества В,
определяющие каждый признак аjL; ряд
системных параметров mі, по которым
производится оценка эффективности отличительных признаков; весовые коэффициенты Сі; предельно допустимые значения системных параметров mідоп.
Схема алгоритма состоит из r вычислительных блоков, в каждом из которых определяется значение параметра тi. Блоки
с номерами от 1 до s предназначены для
вычисления повышающих параметров
системы, блоки с номерами s+1 до r – для
понижающих. Номера вычислительных
блоков, необходимых для решения конкретной задачи, задаются рядом номеров
системных параметров: i=iнач …iкон. Вычислительные блоки включаются в работу
по очереди в соответствии с рядом номеров системных параметров начиная с
блока с номером iнач.
После вычисления параметра тінач
для всех элементов множества А определяются значения частных нормированных
показателей эффективности πінач и производится корректировка элементов множества А. В результате корректировки элементы аjL, для которых πінач=0, в дальнейшем не рассматриваются. После корректировки исходных данных включается
в работу вычислительный блок с номером, следующим за номером інач в ряде
номеров системных параметров и вычисляется очередной показатель эффективности.
Процесс выбора оптимального варианта отличительных признаков заканчивается вычислением обобщенных нормированных показателей системы π[A (jL)].
Наибольший показатель эффективности
определяет оптимальный вариант конфигурации отличительных признаков.
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Рис. 1. Схема алгоритма выбора оптимальной конфигурации отличительных признаков

Выводы
Приведенный алгоритм позволяет
ускорить процесс выбора составных отличительных признаков различных по составу и назначению использования понятия, базирующихся на использовании известных технических средств.
Данный алгоритм реализуется составлением рабочих программ функционирования вычислительных блоков и картотеки параметров составных отличительных признаков.
Количество вычислительных блоков
и объем картотеки параметров отличительных признаков определяют возможности применения алгоритма для выбора
конфигурации различных отличительных
признаков вновь образовываемых понятий.
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Розглянуто проблеми авіаційного тренажеробудування. Запропоновано доменноорієнтований метод конструювання програмного забезпечення пультів інструктора для
різних типів авіаційних тренажерів
Ключові слова: успадкований авіаційний тренажер, пульт інструктора, конструювання
програмного забезпечення, багаторазово використовуваний програмний компонент.

Вступ
Починаючи з 90-х років ХХ століття
авіаційний тренажер, разом з літальним
апаратом, став основним навчальним засобом для підготовки льотного складу.
Дозволяючи максимально приблизити
умови навчання до умов реальної діяльності авіаційних спеціалістів, тренажери
найбільш повно забезпечують формування умінь та навиків при індивідуальній та
груповій підготовці авіаційних спеціалістів.
Основними перевагами використання тренажерів є [1]: висока економічність,
невеликі витрати часу на тренування, можливість всебічного контролю процесу
тренування, широкі варіації умов і ситуацій при тренуваннях, можливість «заморожування» умов, повторення та зміна
часового масштабу (прискорення чи уповільнення) тренувальної вправи, можливість виконання «польоту» на літаку з гіпотетичними параметрами, незалежність
від метеорологічних умов та насиченості
повітряним транспортом зони аеропорту,
безпека.
В Україні значна частина використовуваних авіаційних тренажерів – успадковані. Існуючі пульти інструкторів більшості успадкованих авіаційних тренажерів реалізовані апаратно, морально застарілі та фізично зношені в процесі тривалої
експлуатації і, найчастіше не підлягають
ремонту із-за припинення виробництва їх
компонентів і запасних частин. Це є причиною замінити апаратні частини пульта

інструктора на нові апаратно-програмні
засоби, на основі сучасних комп’ютерних
технологій
[2-3]. При цьому, в якості
апаратного забезпечення використовуються персональні або промислові
комп’ютери загального призначення. Тому, програмне забезпечення (ПЗ) пульта
включає системне ПЗ (операційні системи, протоколи обміну, драйвери) і прикладне ПЗ, яке реалізує функціональність
пульта [3].
Внаслідок заміни морально застарілого та фізично зношеного апаратного
забезпечення успадковане ПЗ вимагає відповідної утилізації. Для забезпечення
відновлення/подовження
застосування
успадкованого ПЗ використовується інженерне направлення – утилізація ПЗ [4].
Основна мета утилізації – продовження
застосування ПЗ і його компонент, базуючись на відновленні, переробці та повторному використанні.
Аналіз останніх досліджень
та публікацій
У нинішній час у світовій практиці
тренажерна індустрія охоплює майже всі
сфери взаємодії людини і техніки – космонавтику, авіацію, атомну енергетику. У
галузі авіаційного тренажеробудування
значних успіхів досягли закордонні фірми
такі як Thomson Training & Simulation
(Великобританія,
США,
Франція),
Raytheon Training, Lockheed Martin
(США), Wicat Europe (Франція), Drake
Electronics Limited (Великобританія), ЗАТ
«Транзас», ЕРА, ЦНТП «Динаміка» (Ро-
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сія) [1-3, 5]. В цих державах велика увага
приділяється створенню і використанню
тренажерів різних типів і різноманітного
призначення, що продиктована постійним
збільшенням вартості проведення навчання та більшими можливостями обчислювальної техніки.
В Україні за останні 20 років тренажеробудування занепало [1, 5-6]. Старі
підприємства в галузі авіаційного тренажеробудування втратили свої найкращі
кадри, а також передові технології того
часу, стали неспроможними до створення
нових, більш вдосконалених технологій,
які використовує все світове суспільство.
Нові підприємства, що виникли за останні
десятиліття, не мають того фундаментального досвіду розробки і виробництва
авіаційних тренажерів, які для цього необхідні і властиві підприємствам старої
тренажеробудівної промисловості. Таким
чином, підприємства, що працюють в області тренажеробудування, спираються на
безнадійно застарілий досвід минулого
століття і роблять в невеликих кількостях
авіаційні тренажери, морально застарілими вже на момент їх виготовлення. А це
неприпустимо з точки зору забезпечення
безпеки польотів, тієї мети, заради якої
тренажери створюються.
Постановка задачі
Наразі в Україні та за її межами використовуються літаки 70-90-х років минулого століття. Члени екіпажу таких літаків готуються за допомогою успадкованих авіаційних тренажерів [1, 5-6]. За
процесом підготовки членів екіпажу спостерігає інструктор, який контролює
якість пілотування, імітацію взаємодії пілотів із диспетчером, управління імітацією відмов літака, аналізує помилки пілотів та особливості їх пілотування. Пульт
інструктора є основним інструментом, що
використовується при виконанні вказаних
завдань та одним із основних компонентів
успадкованих авіаційних тренажерів [1, 56]. Загалом, пульт – це наукоємна, технічно складна та досить дорога складова авіаційного тренажера. А відновлення пультів інструкторів успадкованих авіаційних

тренажерів – це актуальне, науковопрактичне та складне завдання.
При реінженерії авіаційні тренажери
переводяться на сучасну обчислювальну
базу, при цьому важливу роль відіграє
ПЗ. У зв’язку із зростанням обсягів успадкованого ПЗ реінженерія набуває особливої актуальності. Чималий вклад у вирішення завдань реінженерії успадкованого
ПЗ
внесли
багато
вчених:
T.Biggerstaff,
J.Bergey,
F.Brooks,
E.Chicofsky,
M.Fowler,
M.Freeman,
V.Rajlish,
Ф.Андон,
Л.Бабенко,
К.Лавріщева,
В.Мейтус,
О.Перевозчикова, Б.Позін, М.Сидоров.
Створення умов для ефективного відновлення та реіженерії успадкованих
авіаційних тренажерів та пультів інструктора, і зокрема ПЗ, шляхом прямої та зворотної інженерії є наразі актуальним науково-практичним завданням.
Виклад основного матеріалу
дослідження
Відновлення ПЗ – це направлення,
що поєднує методи і засоби, які застосовуються для відновлення працездатності
ПЗ і його компонентів [4]. Відновленню
може підлягати вихідний код, проектні
рішення, документація по експлуатації і
функціонуванню та інші дані, тому основними процесами, що виконуються при
цьому є аналіз вихідного коду або інших
формалізованих текстів і виконання перетворень.
Відновлення ПЗ може здійснюватися, як методами прямої інженерії так і
зворотної.
Переробка (реінженерія) – направлення, що поєднує методи і засоби, які
застосовуються в тих випадках, коли потрібно змінити ПЗ, що неефективно працює або є непридатним як по формі, так і
по змісту [4]. Переробка дозволяє не тільки відновити працездатність успадкованого ПЗ, але й поліпшити його шляхом
застосування методів, технології і засобів,
які були недоступні раніше.
Завдання відновлення та переробки
ПЗ успадкованих авіаційних тренажерів
та пультів інструктора не нове. В своїх
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роботах автори [7-8] вирішували це завдання шляхом відновлення працездатності існуючого ПЗ; застосуванням реінженерії ПЗ авіаційних тренажерів шляхом
створення нового пульта інструктора на
новій елементній базі з використанням
інформації про успадкований тренажер.
ПЗ пульта інструктора авіаційного
тренажера є зрілим та економічно життєздатним доменом, що характеризується
об’ємністю та складністю. При розробці
такого виду ПЗ виникає потреба у витраті
значних ресурсів (часу, фінансів), що є
неприйнятним в умовах світової економічної кризи та недостатнього фінансування
розробок в авіаційній галузі. Тому питання зниження витрат на розробку такого
виду ПЗ є актуальним.
Одним із способів вирішення цієї
проблеми в роботі пропонується – повторне використання, шляхом доменної інженерії
раніше отриманих рішеньрезультатів: ідей, знань, вимог, результатів аналізу, проектування, тестування, документування та коду під час розробки
нового ПЗ.
Повторне використання ПЗ – це
використання для створення нового ПЗ
знань, здобутих із завершених розробок
програмних систем [4, 9]. Ці знання фіксуються в різноманітних формах – від
специфікації вимог до текстів
і
документації.
Одна із основних задач утилізації
заключається в побудові багаторазово використовуваних компонент.
Багаторазово
використовуваний
програмний компонент (БВК) – елементи
знань про минулий досвід розробки програмних систем, якими можуть користуватися не лише їх розробники і їх можна
адаптувати для створення нових систем
[4, 6, 9].
БВК можна представити моделлю,
яка має наступний вигляд [9]:
БВК = (T , I , F , R ),
де T – тип компонента; I – інтерфейс
компонента (відкрита частина); F – функціональність компонента; R – реалізація
(прихована частина) – програмний код.
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Таким чином, програмний БВК є
модулем, яким може бути підпрограма,
клас, модуль.
Нове ПЗ із застосуванням повторного використання створюється двома способами: синхронним та асинхронним. У
роботі акцент зроблено на асинхронному
способі створення БВК, оскільки цей спосіб направлений на планове наповнення
репозитарію широким набором компонентів, а ця умова є критичною для успішного застосування повторного використання.
За способом реалізації процесів розробки БВК повторне використання є систематичним та несистематичним [9]. У
роботі акцентується увага на систематичному повторному використанні. Основу
систематичного повторного використання
становить доменний аналіз. Він є процесом доменної інженерії та являє собою
діяльність зі знаходження та формального
опису подібностей та відмінностей у середині домену [9]. Використання доменної інженерії при створенні БВК дає
можливість максимізувати
прибуток, скоротити час виходу нового продукту на ринок та зменшити видатки на розробку ПЗ [6, 9].
З метою забезпечення вирішення
поставлених задач в роботі пропонується
створити метод конструювання ПЗ пультів інструкторів авіаційних тренажерів.
Конструювання ПЗ – це етап життєвого циклу (ЖЦ) створення ПЗ, наступний після проектування, що націлений на
побудову працюючого коду (рис. 1)
[9-10]. Тобто, конструювання є процесом
перетворення артефактів, створених людиною на попередніх етапах ЖЦ, в артефакти зрозумілі комп’ютеру за допомогою інструментальних засобів та мов програмування.
Результатом конструювання є програмний код.
Конструювання є важливою частиною процесу розробки ПЗ. В залежності
від розміру проекту на конструювання
зазвичай йде 30-80% загального часу роботи [4, 9-10].
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Рис.1. Розширений ЖЦ розробки ПЗ

Інколи конструювання називають
кодуванням або програмуванням [9-10]. В
роботі, в термін «конструювання ПЗ»
вкладено зміст поняття «програмування».
В 90-х роках ЖЦ створення ПЗ був
розширений завдяки застосуванню нових
направлень в інженерії ПЗ, що вплинули
на складові циклу. Вплив відображався в
нових задачах, продуктах, процесах та
вимогах до ресурсів. До звичайного ЖЦ
розробки ПЗ було додано два процеси –
доменний аналіз (ДА) та утилізація ПЗ
[4, 9].
Застосування ДА під час розробки
ПЗ давало можливість виділяти та створювати БВК шляхом повторного використання.
Конструювання ПЗ відбувається засобами, якими є мови та середовища програмування.
При створенні ПЗ використовують
класичні методи програмування, що орієнтовані на звичайну розробку ПЗ. Серед
них виділяють [4, 9, 11]:
– структурні;
– підпрограмні;
– модульні;
– об’єктно-орієнтовані;
– мегамодульні.
Крім того, застосовують різні підходи
до
створення
ПЗ
(аспектноорієнтований, компонентний та інші).
Останнім часом широкої популярності
набув підхід на основі повторного використання – компонентний [12-13].
Підхід ґрунтується на побудові ПЗ із
існуючих програмних компонентів – фізично окремих частин ПЗ, які взаємоді-

ють між собою через стандартизовані інтерфейси. При цьому, програмний компонент є самодостатньою частиною програмного коду [12-13].
Програмні компоненти, створені в
реалізованих програмних проектах, зберігаються в репозитаріях (бібліотеках). В
новому програмному проекті, виходячи із
вимог замовника, виявляються вимоги до
компонентів, далі перевіряється наявність
цих компонентів в бібліотеці. Якщо вони
знайдені, то компоненти виймаються із
репозитарію і використовуються повторно. В іншому випадку створюються нові
компоненти, вони застосовуються в проекті і включаються в репозитарій.
Застосування компонентного підходу до програмування сприяє можливості
багаторазового використання, покращенню якості ПЗ та продуктивності розробників ПЗ, зменшенню вартості розробки
до 70% та зменшенню на 30% часу розробки програмних продуктів [9, 12-13].
Оскільки, цей підхід орієнтований
на багаторазове використання компонентів, то створюється програмне середовище конструювання.
У роботі пропонується метод конструювання ПЗ, сутність якого полягає
у використанні компонентного
підходу до програмування, шляхом застосування середовища БВК, що створюється на основі систематичного асинхронного повторного використання за методом доменній інженерії (рис. 2). Таким
чином, середовище програмування та ПЗ
є доменно-орієнтованими.
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Відповідно до запропонованого методу, компоненти середовища створюються виходячи з досвіду, який накопичено в домені та мають формалізоване
зображення, яке складається із онтологій
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– графічні та аналітичні нотації, математичні моделі доменних сутностей, шаблони програмного коду. Компоненти зберігаються в репозитарії середовища.

Рис. 2. Конструювання ПЗ за доменно-орієнтованим методом

Доменний аналітик разом з доменним експертом аналізують досвід накопичений в домені, виділяють та описують
БВК (рис. 3). Доменний інженер використовує формалізований опис БВК, здійснює створення БВК, середовища БВК та
зберігає БВК до репозитарію.
Як відомо, процес визначення та
створення БВК здійснюється відповідно
до обраного методу з проведення доменної інженерії
[9, 13-14]. Процес вибору методу доменної інженерії залежить
від зрілості та стабільності домену і є важливою
складовою
доменноорієнтованого методу, що впливає на

процес доменної інженерії та її вихідні
результати.
В роботі, в якості методу доменної
інженерії, пропонується метод організаційного доменного моделювання (ОДМ)
[14-16]. Основні процеси, які реалізуються згідно методу ОДМ є наступними [14]:
− визначення домену;
− збір та накопичення інформації
щодо домену;
− доменний аналіз;
− формалізоване зображення компонент;
− розробка середовища БВК.

Рис. 3. Схема створення та збереження БВК
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Перший
процес
доменноорієнтованого методу – визначення домену, визначає загальні риси та межі домену, відносини з іншими доменами.
Під час виконання процесів збору та
накопичення даних здійснюється визначення методів збору та джерел інформації
щодо домену.
ДА представляє собою один із найважливіших процесів доменної інженерії
за будь-яким її методом, оскільки відображає властивості, ролі та зв'язок основних сутностей домену, які поєднуються в
моделі домену. На основі моделі здійснюється визначення та формування БВК [1517].
Процес ідентифікації та формалізованого зображення компонент полягає в
створенні та формалізованому представленні компонент у вигляді онтологій [1819], які в роботі пропонується зображувати: графічними та аналітичними нотаціями, математичними моделями, та шаблонами програмного коду. Отримані представлення зберігаються у середовищі
БВК.
Для організації середовища існує
два підходи [4, 9, 11]: композиційний та
адаптивний. В роботі застосовується адаптивний підхід, сутність якого полягає у
використанні наперед визначеної багаторазово використовуваної архітектури застосування і множини БВК для заповнення вільних місць в архітектурі ними.
Тому, шляхом доменної інженерії
створюється не тільки множина БВК, але
і багаторазово використовувана архітектура доменно-орієнтованого застосування:
S = ( R, A),
де S – середовище; R – репозитарій
БВК; A – багаторазово використовува-

на
архітектура доменно-орієнтованого
застосування.
Адаптивний підхід при організації
багаторазово використовуваної архітектури доменно-орієнтованого застосування
дозволяє виділити постійну архітектуру і
обмежену множину точок в ній для внесення змін.
Запропонований в роботі доменноорієнтований метод досліджується на
прикладі створення середовища, направленого на конструювання ПЗ пультів інструктора різних типів авіаційних тренажерів. Але метод може застосовуватися
для будь-якого іншого зрілого домену.
Відповідно, при цьому, репозитарій
становить собою сховище БВК, зокрема
інтерфейсних елементів, параметрів, журналу та програм польоту, яким властиве
формалізоване зображення у вигляді онтологій.
Архітектура доменно-орієнтованого
застосування – структура, яка містить відношення між частинами застосування,
що заповнюються БВК при конструюванні
ПЗ (рис. 4). Панель пульта інструктора є головним композиційним класом
(InstructorPanel), що включає такі класи:
InterfaceElement (інтерфейсний елемент),
Parameter (параметр), FlightJournal (журнал польоту), FlightProgram (програма
польоту).
Крім того, до складу панелі входить
елемент – компонент обміну параметрами
(ComponentInterchange), призначений для
організації двостороннього обміну параметрами між пультом інструктора і авіаційним тренажером за UDP-протоколом.
Він представлений класами UDPClient –
клієнт, який передає повідомлення та
UDPServer – сервер, що приймає повідомлення.
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Рис. 4. Архітектура доменно-орієнтованого застосування

Висновки
Повторне використання, як метод
утилізації, залишається одним з найбільш
дієвіших шляхів забезпечення підвищення якості та зниження витрат на конструювання ПЗ. Сутність його полягає в застосуванні накопиченого досвіду в домені
і компонентів існуючого ПЗ при створенні нового ПЗ.
Основу систематичного повторного
використання складає доменна інженерія.
Використання доменної інженерії при
створенні БВК дає можливість максимізувати прибуток, скоротити час виходу
нового продукту на ринок та зменшити
видатки на розробку ПЗ.
Оскільки стан галузі авіаційних тренажерів дозволяє створювати високо рівневі, багаторазово використовувані рішення, то використання доменної інженерії при створення таких рішень дає можливість виділити відповідну інформацію
домену, джерела інформації, термінологію домену, таксономію і на їх основі побудувати модель домену, онтологію.
Запропонований в роботі доменноорієнтований метод конструювання ПЗ
пультів інструктора авіаційних тренажерів шляхом застосування середовища багаторазово використовуваних програмних
компонентів, яке створюється методами

доменної інженерії та систематичним
асинхронним повторним використанням,
дає можливість конструювати ПЗ пультів
інструктора різних типів авіаційних тренажерів шляхом використання програмного середовища компонентів багаторазового використання для забезпечення багаторазової розробки та супроводу ПЗ
пультів інструктора авіаційних тренажерів.
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Проведено аналіз основних положень системи менеджменту ризиків інформаційної безпеки та його основних етапів проведення. На основі аналізу основних складових системи
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Вступ
Процес управління ризиками безпеки
є комбінованим підходом, що об'єднує елементи кількісного та якісного методів аналізу. Об'єднуючи простоту якісного методу
та детальність кількісного, керівництво
пропонує унікальний процес управління
ризиками безпеки, що поєднує ефективність та зручність використання та покликаний забезпечити розуміння кожного кроку оцінки всіма зацікавленими особами.
Якісний підхід значно простіший, ніж традиційне кількісне управління ризиками; він
зменшує протидію на етапах аналізу ризику
та підтримки ухвалення рішень, дозволяє
швидше знайти задовільне рішення та легко забезпечувати підтримку впродовж
всього процесу.
Постановка задачі
На сьогоднішній день процес управлінням ризиками організації є невід’ємною частиною процедури системи
менеджменту інформаційної безпеки. Під
поняттям управління ризиками будемо
розуміти процеси, пов'язані з ідентифікацією, аналізом ризиків та прийняттям рішень по їх мінімізації. На даний час процес управління ризиками інформаційної
безпеки зазвичай включає виконання наступних обов’язкових процедур:
1. Планування управління ризиками
– вибір підходів і планування діяльності з
управління ризиками.
2. Ідентифікація ризиків – визначення ризиків, здатних негативно впливати

на критичні інформаційні ресурси, і документування їх характеристик.
3. Якісна оцінка ризиків – якісний
аналіз ризиків і умов їх виникнення з метою визначення їх впливу ні інформаційну систему.
4. Кількісна оцінка – кількісний аналіз ймовірності виникнення та впливу наслідків ризиків.
5. Планування реагування на ризики
– визначення процедур і методів з ослаблення негативних наслідків ризикових
подій та використання можливих переваг.
6. Моніторинг та контроль ризиків –
моніторинг ризиків, визначення залишаються ризиків, виконання плану управління ризиками проекту і оцінка ефективності дій з мінімізації ризиків.
Проведення аналізу інформаційних
ризиків здійснюється на основі результатів комплексного обстеження (аудиту)
інформаційної безпеки. У якості бази використовуються відомі західні методики
та стандарти серії ISO 27000, а також із
застосуванням спеціалізованого інструментарію [1-3].
Метою даних досліджень є аналіз
основних складових системи менеджменту ризику та розробка узагальненої структурної схеми процесу оцінки ризиків інформаційної безпеки.
Основні положення системи
менеджменту ризиків інформаційної безпеки
Менеджмент ризику інформаційної
безпеки організації має бути безперерв-
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ним процесом. В рамках даного процесу
слід проводити оцінку і обробку ризиків,
використовуючи для реалізації рекомендації і планів обробки ризиків. До прийняття рішення про те, що і коли повинно
бути зроблено для зниження ризику до
прийнятного рівня.
Менеджмент ризику інформаційної
безпеки має сприяти: ідентифікації ризиків; оцінці ризиків, виходячи з наслідків
їх реалізації для бізнесу та ймовірності їх
виникнення; усвідомлення і інформування про ймовірність і наслідки ризиків;
встановлення пріоритетів в рамках обробки ризиків; встановлення пріоритетів заходів щодо зниження мають місце ризиків; залучення третіх сторін до прийняття
рішень про менеджмент ризику та підтримання їх інформованості про стан менеджменту ризику; ефективності проведеного моніторингу обробки ризиків;
проведення регулярного моніторингу та
перегляду процесу менеджменту ризику;
збору інформації для вдосконалення менеджменту ризику; підготовці менеджерів
і персоналу з питань ризиків і необхідних
дій, що вживаються для їх зменшення.Процес менеджменту ризику та його
оцінка може бути застосований до всієї
організації, до будь-якої окремої частини
організації (наприклад, підрозділу, філії,
служби), до будь-якої інформаційної системи, до наявних. планованим або специфічним аспектам управління (наприклад,
до планування безперервності бізнесу).
Якісна процедура управління ризиками
повинна базуватися на наступних керівних принципах, а саме: комплексності,
системності, інформативності, інтегрованості, прогнозованості. Виходячи о сформованих принципів виділимо основні функції системи управління ризиками: ідентифікації, планування, оцінка, обробка,
контроль, документування. Переваги використання системи управління ризиками: проведення ідентифікації інформа-

ційних активів та їх цінності; ідентифікація загроз і вразливостей інформаційної
безпеки; оцінка і аналіз ризиків; планування засобів і методів мінімізації інформаційних ризиків згідно міжнародних
стандартів серії ISO; впровадження засобів контролю та моніторинг; аудит та контроль інформаційних ризиків [1,4,5]. На
рис. 1 показано чотири етапи процесу
управління ризиками безпеки:
- Оцінка ризику. Виявлення та пріоритезация ризиків для бізнесу.
- Підтримка ухвалення рішень. Пошук та оцінка рішень для контролю на
основі визначених раніше правил аналізу
витрат.
- Реалізація контролю. Розгортання та
використання рішень для контролю, що
знижують ризик для організації.
- Оцінка ефективності. Аналіз ефективності процесу управління ризиками та
перевірка того, чи забезпечують елементи
контролю належний рівень безпеки.
Першим етапом є оцінка ризику, що
поєднує можливості якісного та кількісного
підходу. При цьому якісний підхід використовується для швидкого впорядковування
переліку всіх ризиків безпеки, а кількісний
підхід дозволяє надалі виконати глибший
аналіз найбільш істотних ризиків, виявлених на цьому етапі. Це дає можливість
сформувати відносно невеликий перелік
основних ризиків, що вимагають глибокого
вивчення. Аналіз ризиків може бути виконаний з різним ступенем деталізації в залежності від критичності ресурсів інформаційного об’єкту, відомих вразливостей
і попередніх інцидентів інформаційної
безпеки [2-6]. Даний перелік використовується на наступному етапі (етапі підтримки ухвалення рішень), в ході якого
пропонуються та оцінюються рішення для
контролю. Надалі кращі рішення представляються
організаційному
відділу
з забезпечення безпеки як рекомендації
по мінімізації ризику.
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Рис. 1. Етапи процесу управління ризиками безпеки інформаційного об’єкту

Даний перелік використовується на
наступному етапі (етапі підтримки ухвалення рішень), в ході якого пропонуються
та оцінюються рішення для контролю.
Надалі кращі рішення представляються
організаційному відділу з забезпечення
безпеки як рекомендації по мінімізації
ризику.
Третій етап називається етапом реалізації контролю. На цьому етапі особи,
відповідальні за мінімізацію ризику, здійснюють фактичне вибір та впровадження
вибраних рішень для контролю.
Четвертий етап, етап оцінки ефективності, дозволяє перевіряти, чи забезпечують елементи контролю належний рівень безпеки, та відстежувати зміни в середовищі (наприклад, додавання нових
застосувань та поява нових загроз), які
здатні змінити профіль ризику організації.
Процес управління ризиками безпеки –
безперервний процес, цей цикл повторюється при кожній новій оцінці ризику. Частота повторення даного циклу залежить
від масштабу організації. Багато фахівців
вважають, що якщо в організації постійно

виконується проактивний моніторинг нових вразливостей, загроз та активів, даний
цикл досить повторювати один раз на рік.
Процедура оцінка ризиків інформаційної безпеки
Аналіз ризиків інформаційної безпеки здійснюється за допомогою побудови моделі інформаційної системи організації. Розглядаючи засоби захисту ресурсів, взаємозв'язок інформаційних ресурсів
між собою, вплив прав доступу груп користувачів, організаційні заходи, модель
оцінки ризиків досліджує захищеність
кожного виду інформації.
У загальному випадку процедура
менеджменту ризиків інформаційної безпеки включає наступні основні дії:
1. Детальна класифікації інформаційних ресурсів.
2. Перелік всіх уразливостей та загроз по відношенню до інформації, які
стали причиною отриманого значення ризику.
3. Визначення ризику для кожного
цінного ресурсу організації.
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4. Визначення ризику для ресурсів
після вжиття контрзаходів (залишковий
ризик).
5. Оцінка ефективності використаних контрзаходів з ціллю мінімізації ризику.
6. Моніторинг та переоцінка ризику
інформаційної безпеки.
Оцінка ризику кількісно або якісно
характеризує ризики і дає можливість керівникам призначати для них пріоритети
відповідно до усвідомлюваної ними серйозністю або іншими встановленими критеріями.
Процес оцінки ризику складається з:
аналізу ризику, що включає ідентифікацію ризику та встановлення значення ризику та оцінки ризику. В процесі оцінки
ризику встановлюється цінність інформаційних активів, виявляються потенційні
загрози та уразливості, які існують або
можуть існувати, визначаються існуючі
заходи і засоби контролю і управління та
їх вплив на ідентифіковані ризики, визначаються можливі наслідки і нарешті, призначаються пріоритети встановленим ризикам, а також здійснюється їх ранжування за критеріями оцінки ризику.
Для того, щоб якісно оцінити ризик
по відношенню до інформації, та прийняти міри та засоби по їх мінімізації необхідно проаналізувати захищеність і архітектуру побудови інформаційної системи
та визначити всіх критичні активи. Першочергово власнику інформаційної системи потрібно спочатку описати архітектуру своєї мережі: всі ресурси, на яких
зберігається цінна інформація; всі мережеві групи, в яких знаходяться ресурси
системи (тобто фізичні зв'язку ресурсів
один з одним); відділи, до яких відносяться ресурси; види цінної інформації; шкоду
для кожного виду цінної інформації за
трьома видами загроз; бізнес-процеси та
інформація, яка в них бере участь; групи
користувачів, які мають доступ до цінної
інформації; клас групи користувачів; доступ групи користувачів до інформації;
характеристики цього доступу (вид і права); засоби захисту інформації; засоби за-

хисту робочого місця групи користувачів.
Визначення активів слід проводити
з відповідним ступенем деталізації, що
забезпечує інформацію, достатню для
оцінки ризику. Ступінь деталізації, яка
використовується при визначенні активів,
впливає на загальний обсяг інформації,
зібраної під часової оцінки ризику. Ця інформація може бути більш деталізована
при подальших ітераціях оцінки ризику.
Не менш важливим етап оцінки ризиків є процедура визначення уразливостей та загроз інформаційним активам. Необхідно виявити уразливості, які можуть
бути використані загрозами для реалізації
неправомірних дій по відношенню інформаційних активів організації. Загроза може заподіяти шкоду важливим активам
організації, таким як інформація, процеси
і системи. Загрози можуть виникати в результаті природних явищ або дій людей,
вони можуть бути випадковими або навмисними. Повинні бути встановлені і
випадкові, і навмисні джерела загроз.
Уразливості повинні бути виявлені в
наступних областях по відношенню до
інформаційного об’єкту, де циркулює
критична інформація:організація робіт по
створенню та експлуатації захищеної інформаційної системи; процеси та процедури; робота з персоналом; фізичне та
технологічне середовище; конфігурація
інформаційної системи; апаратні засоби,
програмне забезпечення, апаратура зв'язку, комутаційне та мережеве обладнання.
Наявність уразливості саме по собі
не завдає шкоди, оскільки необхідна наявність певної загрози, яка зможе скористатися нею для реалізації процедури порушення цілісності, конфіденційності та
доступності інформації. Для уразливості,
відповідно до якої не відповідає певна загроза, може не знадобитися впровадження
засоби контролю і управління, але вона
повинна усвідомлюватися і піддаватися
моніторингу на предмет змін. Слід зазначити, що невірно реалізований засіб контролю та управління стану інформаційної
безпеки саме може стати уразливістю інформаційної системи. Заходи і засоби ко-
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нтролю і управління можуть бути ефективними або неефективними в залежності
від середовища, в якому вони функціонують.
Уразливості повинні бути пов’язані
з властивостями активу. При класифікацій уразливостей необхідно враховувати
ті уразливості, які виникають з різних
джерел, наприклад ті, які є зовнішніми
або внутрішніми по відношенню до інформаційного активу.
Далі аналіз ризику виконується з різним ступенем деталізації в залежності
від критичності активів, відомих уразливостей і інцидентів, що стосуються організації. Методологія встановлення значення ризику може бути якісною, кількісної, або комбінованою. На практиці встановлення якісного значення часто використовується спочатку для отримання загальних відомостей про рівень ризику і
виявлення основних значень ризиків. Пізніше може виникнути необхідність у
здійсненні більш специфічного встановлення кількісного аналізу основних значень ризиків, оскільки зазвичай виконання якісного аналізу в порівнянні з кількісним є менш складним і витратним.
Для встановлення якісного значення
використовується шкала кваліфікації атрибутів, за допомогою якої описуються
величини можливих наслідків (наприклад
низький, середній і високий) та ймовірності виникнення цих наслідків від реалізації загроз по відношенню до інформаційного активу.
Для встановлення кількісної оцінки
використовується шкала з числовими значеннями як наслідків, так і ймовірності. із
застосуванням даних з різних джерел.
Якість аналізу залежить від точності і повноти числових значень і від обґрунтованості моделей. В більшості випадків для
встановлення кількісного значення вико-

105

ристовуються фактичні дані за минулий
період. Перевага полягає в тому, що встановлення кількісного значення може бути
прямо пов'язане з цілями інформаційної
безпеки та проблемами організації. Спосіб вираження наслідків ризику та ймовірності його виникнення, а також способи
їх комбінування для одержання інформації про рівень ризику змінюються в залежності від виду ризику і цілі, для досягнення якої повинні використовуватися
вихідні дані оцінки ризику [3,7,8].
Після проведення процедури оцінки
ризиків вибираються критерії оцінки ризиків. Критерії оцінки ризику, що використовуються для прийняття рішень на етапі
оцінці ризиків, повинні узгоджуватися з
визначеним зовнішнім і внутрішнім контекстом менеджменту ризику інформаційної безпеки і враховувати цілі організації. Рішення, пов'язані з оцінкою ризику, зазвичай ґрунтуються на прийнятному
рівні ризику. Однак також повинні враховуватися наслідки, ймовірність, ступінь
впевненості при ідентифікації і аналізі
ризику. Сукупність безлічі ризиків низького і середнього рівня в підсумку може
мати результатом загальний ризик більш
високого рівня.
При оцінці ризиків необхідно враховувати: властивості інформаційної безпеки (конфіденційність, цілісність та доступність); значимість бізнес-процесу або
діяльності, які підтримуються конкретним
активом або сукупністю активів, якщо
процес визначений як має низьку значимість, пов'язаним з ним ризиків потрібно
приділяти менше уваги, ніж ризикам, що
впливає на більш важливі процеси або
діяльність.
Узагальнена схема процедури оцінки ризиків, як невід’ємної складової системи менеджменту ризику інформаційної
безпеки представлена на рис.1
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Рис.1. Структурна схема процесу оцінки ризику
Висновки
На основі проведеного аналізу основних складових системи менеджменту
ризику інформаційної безпеки розроблена
узагальнена структурна схема процесу
оцінки ризиків. Доведено, що процес
управління ризику дозволяє отримати необхідну інформацію про структуру, властивості інформаційного об'єкту і наявні
ризики та вибрати механізми по мінімізації ризиків. Цей підхід є основою для побудови ефективної та коректної системи
захисту.
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УДК 004.73(042.4)
Оцінка методів моделювання виявлення конфліктів та прийняття рішень на
основі нечіткої логіки / Агаєв Н.Б. огли, Іскендеров Н. І. огли
Розглянуто основні методи виявлення конфліктів та прийняття рішень , що використовуються при автоматизованому управлінні повітряним рухом. Проведено аналіз основних характеристик цих методів . Проаналізовано переваги одержуваних значень щодо один одного , використовуючи теорію нечіткої логіки, і з використанням системи Матлаб знайдені максимуми власного значення і власний вектор кожної матриці і в підсумку створюючи безліч критеріїв , побудована функція відповідності та обрані найкращі з 16 розглянутих методів дослідження

УДК 004.73(042.4)
Оценка методов моделирования обнаружения конфликтов и принятия решений
на основе нечеткой логики / Агаев Н.Б. оглы, Искендеров Н.И. оглы
Рассмотрены основные методы обнаружения конфликтов и принятия решений, используемые
при автоматизированном управлении воздушным движением. Проведен анализ основных характеристик этих методов. Проанализированы преимущества получаемых значений относительно друг друга, используя теорию нечеткой логики, и с использованием системы Матлаб
найдены максимумы собственного значения и собственный вектор каждой матрицы и в итоге
создавая множество критериев, построена функция соответствия и выбраны наилучшие из
16 рассмотренных методов исследования

UDC 004.73(042.4)
Evaluation of conflict detection and resolution modeling methods based on fuzzy logic /
Agayev N.B. oglu, Isgandarov N.I. oglu
The basic methods of conflict detection and decision-making used in automated air traffic control. The
analysis of the main characteristics of these methods. The advantages of the obtained values with respect to each other, using the theory of fuzzy logic and using the Matlab system found highs eigenvalue and eigenvector of each matrix and eventually creating a variety of criteria , a function of conformity and selected the best of the 16 studies examined methods

УДК 681.325.5
Порозрядне додавання в АМ-системах числення на основі адитивних перетворень.
/Азаров О. Д., Черняк О. І., Муращенко О. Г.
Розглянуто особливості порозрядного додавання зі старших розрядів у системах числення з
адитивними і мультиплікативними співвідношеннями між розрядами. Запропоновано співвідношення для визначення довжини перенесення

УДК 681.325.5
Поразрядное сложение в АМ-системах счисления на основе аддитивных преобразований. / Азаров А.Д., Черняк А.И., Муращенко О.Г.
Рассмотрены особенности поразрядного сложения со старших разрядов в системах счисления
с аддитивными и мультипликативными соотношениями между разрядами. Предложены соотношения для определения длины переноса

UDC 681.325.5
The order-serial addition in AM-numerical systems on base of additional transforms. /
Azarov O. , O. I. Chernyak, O. G. Murashchenko
The features of order-serial addition from higher orders are considered in numerical systems
with additive and multiplicative relationships between orders. The relationships for definition
of carrier length are suggested
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УДК 519.218.82(045)
Експериментальне дослідження впливу варіації параметрів характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж на точність / Андреєв О.В., Андреев В.І.,
Ігнатов В.О.
Досліджується вплив варіації таких параметрів трафіку, як інтервал спостереження, інтервал екстраполяції та величина потужності завади на точність екстраполяції характеристик
трафіку. Також досліджується, які значення і співвідношення цих параметрів є оптимальними
для найкращої екстраполяції характеристик трафіку

УДК 519.218.82(045)
Экспериментальное исследование влияния вариации параметров характеристик
трафика компьютерных сетей на точность / Андреев А.В., Андреев В.И, Игнатов
В.А.
Исследуется влияние вариации таких параметров трафика, как интервал наблюдения, интервал экстраполяции и величина мощности помехи на точность экстраполяции характеристик
трафика. Также исследуется, какие значения и соотношения этих параметров являються оптимальними для наилучшей экстраполяции характеристик трафика

UDC 519.218.82(045)
Experimental study of the effect of varying the parameters of traffic characteristics of
computer networks on the accuracy / Andreev A.V., Andreev V.I, Ignatov V.A.
Investigate the influence of variations in traffic parameters such as the observation interval, the interval of extrapolation and the amount of power noise on the accuracy of the extrapolation of traffic
characteristics. Also explores what values and relations between these parameters for optimal yavlyayutsya best extrapolation of traffic characteristics

УДК 62.50
Диференціальні рівняння з похідними у порядку диференціювання / Антонов В.К.
Запропонована операція диференціювання по порядку диференціювання, основана на повторному використанні операторів дробового диференціювання, і диференційні рівняння, що містять цю операцію. Показано, що вони зводяться до звичайних диференціальних рівнянь. Наведені приклади явищ, що описуються диференціальними рівняннями із похідними по порядку диференціювання

УДК 62.50
Дифференциальные уравнения с производными по порядку дифференцирования /
Антонов В.К.
Предложена операция дифференцирования по порядку дифференцирования, основанная на повторном применении операторов дробного дифференцирования, и дифференциальные уравнения, содержащие эту операцию. Показано, что они сводятся к обыкновенным дифференциальным уравнениям. Приведены примеры явлений, описываемых дифференциальными уравнениями с производными по порядку дифференцирования

UDC 62.50
Differential equations with derivatives in order differentiation / Antonov V.
Proposed the operation of differentiation by the differentiation order, based on the repeated use of
fractional differentiation operators, and the differential equations which contain this operation. It is
shown that they are reduced to ordinary differential equations. The examples of the phenomena described by differential equations with derivatives taken by the differentiation order are given
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УДК 519.61(045)
Побудова наближених розв’язків крайових задач для звичайних диференціальних
рівнянь у вигляді тригонометричних многочленів / Денисюк В.П., Рибачук Л.В.,
Негоденко О.В.
Запропоновано метод побудови наближених розв’язків першої крайової задачі для звичайних
диференціальних рівнянь другого порядку зі змінними коефіцієнтами у вигляді тригонометричних многочленів з використанням методу фантомних вузлів. Невизначені параметри визначаються методом колокацій. Наведено приклад; показано, що відносна похибка розв’язку зменьшилася в 3.7 разів при введенні двох фантомних вузлів і в 6 разів при введенні чотирьох фантомних вузлів

УДК 519.61 (045)
Побудова наближених розв'язків крайових задач для звичайних диференціальних
рівнянь у вигляді тригонометричних многочленів / Денисюк В.П., Рыбачук Л.В.,
Негоденко Е.В.
Предложен метод построения приближенных решений первой краевой задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с переменными коэффициентами в виде
тригонометрических многочленов с использованием метода фантомных узлов. Неопределенные параметры вычисляются методом коллокации. Приведен пример; показано, что относительная погрешность решения уменьшалась в 3.7 раз при введении двух фантомных узлов и в 6
раз при введении четырех фантомных узлов

UDC 519.61 (045)
Construction of approximate solutions of boundary value problems for ordinary
differential equations in the form of trigonometric polynomials / Denysiuk V., Rybachuk L., Negodenko Е.
There was suggested a method of constructing approximate solutions of the first boundary problem for
ordinary differential equations of the second order with variable coefficients in trigonometric polynomials using the phantom nodes method. Unknown parameters are determined by collocation. An example is given; it is shown that the relative error of the solution has reduced in 3.7 times with the introduction of two phantom nodes and in 6 times with the introduction of four phantom nodes

УДК 004.728.4 (045)
Розвиток корпоративної мережі центру високопродуктивної обробки даних / Дрововозов В.І., Дидар М.М.
Розглянуто проблеми розвитку корпоративної обчислювальної мережі на прикладі локальної
обчислювальної мережі центру високопродуктивної обробки даних і питання організації високошвидкісного доступу до обчислювальних та інформаційних ресурсів, моніторингу та управління, надійності і захищеності

УДК 004.728.4 (045)
Развитие корпоративной сети центра высокопроизводительной обработки данных
/ Дрововозов В.И., Дидар М.М.
Рассмотрены проблемы развития корпоративной вычислительной сети на примере
локальной вычислительной сети центра высокопроизводительной обработки данных и
вопросы организации высо-кошвидкисного доступа к вычислительным и информационным ресурсам, мониторинга и управ-ления, надежности и защищенности
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UDC 004.728.4 (045)
Development of high-performance enterprise network data center / Drovovozov V.
Didar M.
The problems of corporate computer networks on the example of a local area network highperformance data center and the issue of high koshvydkisnoho access to computing and
information resources, monitoring and management, safety and security

УДК 004.05:004.738.2 (045)
Застосування технології WіМAX для забезпечення необхідного рівня якості обслуговування в безпроводових мережах реального часу / Дрововозов В.І., Коцюр А.Б.
Сучасна WiMAX-мережа розглядається як мережа в системі реального часу, на основі стандарту 802.16m, для вирішення актуальної проблеми забезпечення необхідного рівня якості обслуговування різних видів мультимедійного трафіка в бездротових мережах систем реального
часу

УДК 004.05:004.738.2 (045)
Применение технологии WіМAX для обеспечения необходимого уровня качества
обслуживания в беспроводных сетях реального времени / Дрововозов В.И., Коцюр А.Б.
Современная WiMAX-сеть рассматривается как сеть в системе реального времени, на основе
стан-стандарта 802.16m, для решения актуальной проблемы обеспечения необходимого уровня качества об-служивания различных видов мультимедийного трафика в беспроводных сетях
систем реального времени

UDC 004.05:004.738.2 (045)
The use of WiMAX technology to provide the required level of quality of service in wireless networks, real time / Drovovozov V., Kotsyur A.
The current WiMAX-network is considered as a network in real-time, based on standards 802.16m, to
address the pressing problem of providing the required level of quality on-servicing various types of
multimedia traffic in wireless networks, real-time systems

УДК 681.518 (045)
Прийняття рішень щодо технічної підготовки повітряних суден за умов неповноти
інформації / Жолдаков О.О.
Одним із засобів подолання невизначеності параметрів є застосування методів теорії нечітких множин. Для задачі оперативного технічного обслуговування повітряних суден цей метод
є цікавою альтернативою традиційним методам комбінаторної оптимізації

УДК 681.518 (045)
Принятие решений по технической подготовке воздушных судов в условиях неполноте информации / Жолдаков А.А.
Одним из средств преодоления неопределенности параметров является применение методов
теории нечетких множеств. Для задачи оперативного технического обслуживания воздушных
судов этот метод является интересной альтернативой традиционным методам комбинаторной оптимизации
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UDC 681.518 (045)
Decision making of technical maintenance of air ships in the conditions of incomplete
information / Zholdakov O.
One of overcoming vagueness parameters facilities is methods application of the unclear set theory.
For the task of operative technical maintenance of air ships this method is an interesting alternative to
the traditional methods of combinatorial optimization.

УДК 004.272.43(045)
Розподіл навантаження у системах керування базами даних великих розмірів на
базі кластерів на підприємствах цивільної авіації / Жуков І.А., Іванкевич О.В.,
Єфимець В.М.
Запропоновано алгоритм балансування кластерної системи, призначений для рівномірного
розподілу навантаження по вузлах кластера при обробці великих обсягів даних. Досліджено
особливості підвищення продуктивності кластерних систем при вирішенні задач авіаційної
галузі за допомогою розподілених баз даних

УДК 004.272.43(045)
Распределение нагрузки в СУБД больших размеров на базе кластеров на предприятиях гражданской авиации / Жуков И.А., Иванкевич А.В., Ефимец В.Н.
Предложен алгоритм балансировки кластерной системы, предназначеный для равномерного
распределения нагрузки по узлам кластера при обработке больших объемов данных. Исследованы особенности повышения производительности кластерных систем при решении задач
авиационной отрасли с помощью распределенных баз данных

UDC 004.272.43(045)
Load distribution in database management systems large sizes based clusters in civil
aviation companies / Zhukov I., Ivankevich O., Efimets V.
The algorithm for balancing cluster system designed to evenly distribute the load on the cluster nodes
when processing large amounts of data. The features improved performance cluster systems in solving
problems of the airline industry by the distributed databases

УДК 004.7(043.2)
Використання термінальних рішень, як засіб підвищення ефективності інформаційних систем / Журавель С.В., Журавель Н.В.
Розглянуто побудову інформаційних систем підприємства з використанням термінальних рішень. Проведено аналіз недоліків та переваг термінальних систем на робочих
місцях

УДК 004.7 (043.2)
Использование терминальных решений, как средство повышения эффективности
информационных систем / Журавель С.В., Журавель Н.В.
Рассмотрено построение информационных систем предприятия с использованием терминальных решений. Проведен анализ недостатков и преимуществ терминальных систем на рабочих
местах

UDC 004.7 (043.2)
The use of terminal solutions as a means of improving the efficiency of information systems / Zhuravel S., Zhuravel N.
We consider the construction of enterprise information systems using terminal solutions. The analysis
of the advantages and disadvantages of the terminal in the workplace
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УДК 629.735, 054.03:629.735.33-519 (045)
Алгоритмічне забезпечення задачі відновлення
швидкості в стаціонарному полі / Коврижкін І.О.

повного

вектора

кутової

Розглядається спосіб визначення кутів просторової орієнтації літального апарату при використанні сигналів системи супутникової навігації і магнітометричних датчиків. Метод
пропонується для використання у системах з мікромеханічними гіроскопічними датчиками у
безпілотних літальних апаратах малих класів

УДК 629.735, 054.03:629.735.33-519 (045)
Алгоритмическое обеспечение задачи восстановления полного вектора угловой
скорости в стационарном поле / Коврижкин И.A.
Рассматривается способ определения углов пространственной ориентации летательного аппарата при использовании сигналов спутниковой навигации и магнитометрических датчиков.
Метод предлагается для иcпользования в системах с микромеханическими гироскопическими
датчиками в беспилотных летательных аппаратах малых классов

UDC 629.735, 054.03:629.735.33-519 (045)
Algorithmic software task of restoring the full angular velocity in a stationary field /
Kovrizhkin I.
The method of determination of corners of spatial orientation of aircraft is examined at the use of signals of the system of satellite navigation and magnetometer sensors. A method is proposed for use in
systems with micromechanical gyroscopic sensors for small class’s drones

УДК 621.391.3:681.3.06
Алгоритми реалізації послідовного методу кодування поліноміальних кодів / Кубицький В.І., Жуков І.А.
Розроблено алгоритми програм для реалізації послідовного методу кодування кодів Лагранжа
та визначено їх операційна складність

УДК 621.391.3:681.3.06
Алгоритмы реализации последовательного метода кодирования полиномиальных
кодов / Кубицкий В.И., Жуков И.А.
Разработаны алгоритмы программ для реализации последовательного метода кодирования
кодов Лагранжа и определена их операционная сложность

UDC 621.391.3:681.3.06
Algorithms consistently realyzatsyy method of coding, code polynomial / Kubytskyy V.,
Zhukov I.
Razrabotanы algorithms programs for consistently realyzatsyy method of coding, code and defined
Lagrange's operatsyonnaya Complexity

УДК 517.11+519.92
Кронекерові (тензорні) моделі нечітко-множинних гранул / Мінаєв Ю.М., Філімонова О.Ю., Мінаєва Ю.І.
Розглядавються питання, пов′язані з гранулюванням інформації та гранулярними обчисленнями (гранульований комп′ютинг) за умов представлення НМ-гранули у вигляді Кронекерова добутка. Показана універсальність запропонованої моделі. Наведені приклади, що показують
ефективність застосування тензорних інформаційних гранул, отриманих як для НМ, так і для
початкових множин даних, представлених у вигляді багатовимірних масивів
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УДК 517.11+519.92
Кронекеровы (тензорные) модели нечетко-множественных гранул / Минаев Ю.Н.,
Филимонова О.Ю., Минаева Ю.И.
Рассматриваются вопросы, связанные с гранулированием информации и гранулярными вычислениями (гранулированный компьютинг) при представлении НМ-гранулы в виде Кронекерова
произведения. Показана универсальность предложенной модели. Приведены примеры, показывающие эффективность применения тензорных информационных гранул, полученных как для
НМ, так и для исходных множеств данных, представленных в виде многомерных массивов

UDC 517.11+519.92
Kronecker (tensor) models of fuzzy sets defined granules / Minaev Yu., Filimonova O.,
Minaeva J.
Rassmatryvayutsya questions, svyazannыe with hranulyrovanyem Information and hranulyarnыmy
vыchys-mined (hranulyrovannыy kompyutynh) at presentation of HM-hranulы as text Kronekerova
works. Shown unyversalnost predlozhennoy model. Examples Pryvedenы, pokazы-vayuschye Efficiency of application tenzornыh ynformatsyonnыh granules poluchennыh As for HM, and so for a
multitude of data yshodnыh, predstavlennыh as text mnohomernыh massyvov

УДК 519.765(045)
Метод вибору відмінних ознак
Малінкін І.В ., Малярчук В.О.

понять / Печурін М.К., Кононюк А.Ю.,

В процесі утворення поняття, що складається з декількох різних за своїм функціональним призначенням відмінних ознак, з’являється задача оптимального вибору цих ознак з числа однотипних. Зазвичай така задача вирішується самостійно при утворенні кожного конкретного
поняття. Нижче в загальному вигляді описується процес вирішення цієї задачі і приводиться
алгоритм вибору оптимальної конфігурації відмінних ознак на підставі узагальненого
критерію ефективності

УДК 519.765(045)
Метод выбора отличительных признаков понятий / Печурин Н.К., Кононюк А.Е.,
Малинкин И.В., Малярчук В.А.
В процессе образования понятия, состоящего из нескольких различных по своему функциональному назначению отличительных признаков, возникает задача оптимального выбора этих
признаков из числа однотипных. Обычно такая задача решается самостоятельно при образовании каждого конкретного понятия. Ниже в общем виде описывается процесс решения этой
задачи и приводится алгоритм выбора оптимальной конфигурации отличительных признаков
на основании обобщенного критерия эффективности

UDC 519.765(045)
The method of choosing distinctive features of concepts / Pechurin N., Kononjuk A., Malinkin I., Malyarchuk V.
In the process of concept formation, consisted of several distinctive features, which are different in
their functional purpose, the problem of optimal choice of these features of the number of similararises. Usually, this problem is solved independently during the formation of each particular concept. The following generallydescribes the solution process of this problem and present an algorithm
for choosing the optimal configuration of the distinctive features, based on the usethe generalized criterion of effectiveness
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УДК 004.4:629.735.072.8:004 (043.5)
Метод конструювання програмного забезпечення пультів інструктора авіаційних
тренажерів/ Рябокінь Ю.М.
Розглянуто проблеми авіаційного тренажеробудування. Запропоновано доменно-орієнтований
метод конструювання програмного забезпечення пультів інструктора для різних типів авіаційних тренажерів

УДК 004.4:629.735.072.8:004 (043.5)
Метод конструирования программного обеспечения пультов инструктора авиационных тренажеров/ Рябоконь Ю.Н.
Рассмотрено проблемы авиационного тренажеростроения. Предложено доменноориентированный метод конструирования программного обеспечения пультов инструктора
для разных типов авиационных тренажеров

UDC 004.4:629.735.072.8:004 (043.5)
The Method of design software instructor console of flight simulators / Ryabokin Y.
In the article considers problems of building flight simulators. The domain-oriented method of
software design instructor console for different types of flight simulators is proposed

УДК 004.056.5(045)
Організація інформаційної безпеки ресурсів на базі системи оцінки ризиків
/Чунарьова А.В.
В статті проведено аналіз основних положень системи менеджменту ризиків інформаційної
безпеки та його основних етапів проведення. На основі аналізу основних складових системи
менеджменту ризику інформаційної безпеки розроблена узагальнена структурна схема процесу оцінки ризиків

УДК 004.056.5 (045)
Организация информационной безопасностью на базе системы оценки рисков /
Чунарева А.В.
В статье проведен анализ основных положений системы менеджмента рисков информационной безопасности и его основных этапов проведения. На основе анализа основных составляющих системы менеджмента риска информационной безопасности разработана обобщенная
структурная схема процесса оценки рисков

UDC 004.056.5 (045)
Organization of information security based on a risk assessment system / Chunareva A.
The article analyzes the main provisions of information security risk management and its main stages
of. On the basis of analysis of the main components of the system of risk management information
security developed generalized block diagram of the risk assessment process
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Правила оформлення і представлення публікацій
Зміст статей повинен бути присвяченим актуальним науковим проблемам. Статті при
цьому повинні мати такі необхідні елементи:
- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті та постановка завдань або питань, які вирішуються цією
публікацією;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
- висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Мінімальний обсяг статті: 4 сторінки. Пропонуємий редакційною колегією обсяг: 6-10
сторінок. Мова публікацій може бути українською, російською, англійською. Остання сторінка
тексту завжди повинна бути заповнена не менш як на дві третини.
Статтю, надруковану на білому папері формату А4, подають відповідальному секретарю
редакційної колегії з такими документами:
1) актом експертизи, завіреним печаткою;
2) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця
роботи (без скорочень), завіреною печаткою;
3) відомостями про авторів українською, російською, англійською мовами: прізвище,
ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень),
службова й електронна адреси, службовий, домашній і мобільний номери телефонів (окремий
файл і надрукована сторінка);
4) анотаціями з прізвищами авторів і назвою статті українською, російською,
англійською мовами;
5) ключові слова українською, російською, англійською мовами;
УДК 004.415 (045)
Методика
визначення
релевантості
текстових
висловів
в
інформаційних
системах / Бадьоріна Л.М.
Запропонована методика оцінювання відповідності текстових відповідей за допомогою
лінгвістичної технології, яка дозволяє визначити співвідношення між термінами.
УДК 004.415 (045)
Методика определения релевантности текстовых выражений в информационных
системах / Бадерина Л.Н.
Предложена методика оценки текстовых ответов с помощью лингвистической технологии,
которая позволит определить соотношение между терминами.
УДК 004.415 (045)
Definition of relevance of text expressions in information systems / Badyoryna L.
In the article we offer a model of calculation of a ratio parameter (relevance) of meaningful
terms of reference definition in answers. Here is given an example of the calculation of a numerical
synonymic parameter of meaningful terms.
5) індексом УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;
6) диском зі статтею, відомостями про авторів, анотаціями.
До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.
Статтю слід набирати через один інтервал в такому порядку:
Формат А4 (210х297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін.
УДК шрифт Times New Roman 12.
Прізвища, ініціали, наукові ступені авторів
(Times New Roman 12).
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(шрифт Times new roman (Bold) 14).
Назва організації
(шрифт Times New Roman (Bold) 12).
e-mail:
(шрифт Times New Roman 12).
Текст анотації: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 Italic (з відступами зліва і
справа по 0,5 см)
Заголовки: Arial (Bold Italic) 12.
Текст статті виконується у форматі А4
(210x297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін у
дві колонки шириною по 7,7 см. Основний
шрифт Times New Roman 12 с одинарним
інтервалом.
1

∆τ r =

H

1

Відступ першої строки – 1 см.
Вирівнювання по ширині. Сторінки не
нумерувати. Обов'язково використовувати
режим автоматичної розстановки переносів.
Великі формули, рисунки тощо дозволяється
виконувати не в колонках.

H

ρ r2 (1−H ) (1 − ρ or ) 1−H − ρ or2(1− H ) (1 − ρ r ) 1−H
H

λ ((1 − ρ r )(1 − ρ or ))1−H

Рис. 1. Назва
Таблиця 1. Назва

Графічний матеріал (малюнки, схеми
та ін.) рекомендується виконувати в форматі
gif, jpg або bmp тільки як контрастні
монокольорові (без напівтонів), розміром не
менш 60x60 мм. Використання закладеної
графіки MS Word не допускається. Під
кожним малюнком має бути номер і назва
(шрифт Times New Roman 11, центрувати).
Таблиці повинні також мати номер і назву
(над таблицею, по лівому краю, шрифт Times
New Roman 11).

Список літератури
1. Має відповідати вимогам ГОСТ 7.184. Шрифт Times New Roman 12. Прізвища та
ініціали
авторів
літературних
джерел
набирають курсивом. Бібліографічні записи
мають бути пронумеровані й мати посилання
на джерела в тексті статті в квадратних
дужках.
Формули
повинні
виконуватись
редакторі Microsoft Equation, математичні
символи не повинні значно відрізнятися по
розміру від основного тексту.

w = a 0 [ y 0 (t ) − y 0 (t − τ )] + a1ty 0 (t ) −
Рис. 2. Назва
Таблиця 2. Назва

− a1 [(t − τ ) y 0 (t − τ ) + τy 0 (t − τ )].

(1)
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