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ПАМЯТІ ПУХОВА ГЕОРГІЯ ЄВГЕНОВИЧА
100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
Пухов Георгій Євгенович відомий вчений в галузі
теоретичної електротехніки, енергетики, математичного моделювання та обчислювальної техніки. Пухов Г.Є.
розробив теоретичні основи діакоптичних методів
в електротехніці та моделюванні, розвинув теорію операційних методів аналізу і синтезу нелінійних систем,
сформулював принцип квазіаналогій і розробив теорію
квазіаналогового моделювання. Він був одним із творців сучасної електротехніки і визнаним главою наукової школи електронного моделювання.
Автор понад 600 наукових праць, 33 монографій,
152 авторських свідоцтв та патентів.
У 1957-1986 р.р. Пухов Г.Є. працював у Київському інституті інженерів цивільної
авіації (Національний авіаційний університет, із 2001 р.).
У 1963 р. було створено кафедру обчислювальної техніки на електротехнічному факультеті
інституту. Завідувачем кафедри був призначений Пухов Г.Є. У цей час він БУВ
керівником групи аспірантів (серед яких були Бабич М.П., Пяткін Г.С., Купреєв В.І. та
ін.), консультував двох докторантів (Ільницкого Л.Л. і Нагорного Л.Я.), проводив
значну роботу щодо організації підготовки фахівців з обчислювальної техніки для
цивільної авіації. Пухов Г.Є. був ініціатором і активним учасником створення
факультету автоматики та обчислювальної техніки (1965 р.) для підготовки інженерівсистемотехніків за фахом “Лічильно-вирішуючі і обчислювальні пристрої”. Для
навчання студентів на кафедрі обчислювальної техніки створюються навчальні
лабораторії: цифрової обчислювальної техніки; обчислювальних машин безупинної дії
та спеціалізованих пристроїв.
Учнями наукової школи академіка Пухова Г.Є. у Національному авіаційному
університеті по праву вважали і вважають себе співробітники:
− чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор Васильєв В.В.;
− заслужені діячі науки і техніки України, доктора технічних наук, заслужені
професори НАУ Ільницький Л.Я. та Нагорний Л.Я.;
− кандитати технічних наук, професори Бабич М.П., Купреєв В.І.;
− кандидати технічних наук Гузенко А.І., Єфімов А.А., Левін А.Г., Прозоров С.Є.,
П’яткін Г.С., Самусь В.М., Тимошенко М.П.;
− колишні студенти кафедри обчислювальної техніки: доктора технічних наук,
професори Білецький В.М., Жуков І.А., Корченко О.Г., Мохор В.В. , Плющ Ю.А., Стасюк
О.І.; кандидати технічних наук Бабич О.Б., Величко С.М., Кизим Ю.Т.
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Запропоновано новий метод екстраполяції нестаціонарних випадкових процесів на тлі
завад, який базується на використанні функції Лагранжа, і використовує два попередні
дискретні значення сигналу, та по їх значенням виконує оптимальну екстраполяцію для
третього моменту часу в майбутньому
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Вступ
Комп’ютерні мережі отримали в
наш час широке застосування в різних галузях людської діяльності. Вирішення задач прогнозування, або екстраполяції характеристик трафіку комп’ютерних мереж
займають важливе місце в управлінні
комп’ютерних мереж та забезпеченні їх
працездатності та ефективності роботи.
Вирішення задач екстраполяції випадкових процесів, до яких відноситься і
трафік комп’ютерних мереж, займають
важливе місце як в теорії випадкових
процесів, так і в практичному використанню цієї теорії в рішеннях практичних
задач надійності, діагностиці, контролю
якості, обробці сигналів на тлі завад та
інших задач в різних галузях науки та техніки. На сьогоднішній день найбільш
повно вивчені задачі екстраполяції випадкових стаціонарних процесів без завад,
також існують практичні результати екстраполяції цих процесів на тлі стаціонарних завад.
Недостатньо вивченими залишаються задачі екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів (ВНС) на тлі стаціонарних та нестаціонарних завад. В той же
час саме ці задачі найбільш актуальні в
різноманітних галузях науки та техніки,
таких як контроль працездатності

комп’ютерних мереж, обробка звукових
сигналів на тлі завад, та багатьох інших.
Окремі результати по вирішенню
цих задач поки що не отримали широкого
практичного використання через свою
складність.
Для вирішення цієї задачі було запропоновано методи експериментального
дослідження та оптимальної екстраполяції характеристик трафіку локальної
комп’ютерної мережі з застосуванням методів однопараметричної та двопараметричної оптимальної екстраполяції [1-4].
Як подальший розвиток попередніх методів запропоновано метод оптимальної екстраполяції на базі функцій Лагранжа.
За допомогою методу статистичного
імітаційного моделювання (СІМ) [7] розроблено методику дослідження та оптимальної екстраполяції характеристик ВНС
на тлі завад. За допомогою експерименту
показана ефективність розробленої методики.
Мета статті – подальше вдосконалення запропонованих методів екстраполяції ВНС на тлі завад на базі функцій
Лагранжа.
Постановка задачі
Метою даної статті є розробка методу двопараметричної оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад на базі функції Лагран-
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жа по мінімальному набору попередніх
спостережень (їх необхідно мати два - Y1,
Y2 ).
Для досягнення цієї мети в статті
запропоновані основні позначення випадкових величин, шо екстраполюються, їх
ймовірностні параметри, набір необхідної
апріорної інформації про випадковий нестаціонарний сигнал і отримані математичні вирази для оптимальної екстраполяції наступного значення Y*3 , та його
ймовірностних параметрів.
Слід зазначити, що вирази для визначення параметру оптимізації αopt значно простіші, ніж для двохпараметричного
способу екстраполяції [3]. Крім того, цей
метод дозволить провести ефективний
аналіз того, як ймовірності параметри завади впливають на кількісні та якісні параметри екстраполяції.
Екстраполяція випадкових процесів
займає місце як в теорії випадкових процесів, так і в додатках цієї теорії до рішення практичних задач надійності, діагностування, обробки сигналів на тлі завад, контролю працездатності та прогнозування трафіку комп’ютерних мереж та
інших задачах.
Окремі відомі результати по екстраполяції ВНС на тлі завад мало застосовуються на практиці через свою складність.
Тому мета цієї статті – розробити метод
оптимальної екстраполяції ВНС на тлі завад в зручній для практичного використання формі на основі функцій Лагранжа
[5].
В основу методу, що пропонується,
поставлено задачу визначення оптимального вагового коефіцієнта αopt за критерієм мінімуму дисперсії minDε(αopt) похибки
оптимального прогнозного (екстрапольованого) значення випадкового нестаціонарного сигналу на тлі завад.
Постановка задачі оптимізації екстрапольованого випадкового нестаціонарного сигналу (ВНС) на тлі завад має наступний вигляд.
Введемо такі основні позначення :
X(t) – випадковий нестаціонарний сигнал, значення якого прогнозуються;

7

ξ(t) – випадкова завада, що спотворює
дані спостережень;
Y(t) – випадковий сигнал, реалізація
якого спостерігається,
ti, i = 1, n – і-й момент спостереження,
Y(ti) = Yi – i - e значення Y(t) в момент
часу спостереження ti ,
Yn+1 – Y(tn + 1) – значення Y(t) , що прогнозується (екстраполюється),
Δt = tn - t1 – інтервал спостереження,
τ = tn+1 - tn – інтервал екстраполяції
(прогнозу),
M[Y(t)] = m(t) – математичне сподівання Y(t),
D[Y(t)] = M[Y(t) – m(t)]2 – дисперсія
Y(t),
k(ti ,tj) = M{[ Y(ti) - m(ti) ][Y(tj) – m(tj)]}
– кореляційна функція Y(t) ,
kξ (ti , tj) = M{[ ξ(ti) - mξ ][ξ(tj) – mξ]} –
кореляційна функція завади ξ(t),
M[ξ(t)] = mξ (t) – математичне сподівання завади ξ(t).
На рис. 1 показані всі основні характеристики і параметри екстраполяції
ВНС. Неважко помітити різницю Xn+1 від
Yn+1 , та вплив завади ξ(t) на характеристики Yn+1. Для спрощення на рис.1 показано два спостереження (n = 2), в результаті спостереження отримують значення
Y1 , Y2 замість істинних значень X1 , X2 , по
яким необхідно визначити за допомогою
функції Лагранжа X3 , але насправді оптимально спрогнозувати значення Y*3.
Задача екстраполяції полягає в тому,
щоб у найкращий спосіб по значенням Y1 ,
Y2, що екстраполюються, отримати оцінку
Y*3 майбутнього значення Y3. З постановки задачі зрозуміло, що найкраща екстраполяція включає не тільки прогнозування
Y3 , а й зменшення похибки спостережень
ε = Y3 − Y3 * .
Тому критерієм оптимізації є :
m i n* ε
Y3

2

= (Y3 − Y3* ) 2 ;

Y 3*o pt = a rg m in ε 2 (Y3 , − Y3* ) .

(1)
(2)

Y3*

Для коректної постановки задачі
вводимо такі припущення :
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Рис. 1. Основні характеристики і параметри екстраполяції випадкового нестаціонарного
процесу для методу, що базується на використанні функції Лагранжа

1. Математична модель X(t) має вигляд :
X (t ) =

q

∑at
i=0

i

γi

,

(3)

де q = 1, детерміновані параметри задання нелінійності і нестаціонарності сигналу γ0 , γ1 задовольняють умовам : 0 ≤
γ0 ≤ 1, 0 ≤ γ1 ≤ 2, а коефіцієнти a0 , a1 являють собою випадкові незалежні величини, що мають гаусовський розподіл з
такими, відповідно, математичними сподіваннями і дисперсіями :
M ( a0 ) = m0 ; D ( a0 ) = σ 0 ;
M (a1 ) = m1 ; D(a1 ) = σ 1 ;

(4)

2. Для визначеності припускаємо,
що γ0 = 0, γ1 = γ , тоді числові характеристики НВС приймають такий конкретний
вигляд :
M [ X (t )] = m0 + m1 (t )γ = m(t ) ;
(5)
D[ X (t )] = σ 02 + σ12t 2γ = σ 2 (t ) ;

(6)

kX (ti , t j ) = M{[ X (ti ) − m(ti )][ X (t j ) − m(t j )]} =
= M{[ X (ti ) X (t j ) − X (t j )m(ti ) − X (ti )m(t j ) + (7)
+m(ti )m(t j )]} = M[ X (ti ) X (t j )] − m(ti )m(t j ) ,

де через ti , tj позначені i -ий та j - ий моменти спостережень.
M [ X (ti ) X (t j )] = M{[a0 + a1t γj ][a0 + a1tiγ ]} =
= M[a02 + a0a1tiγ + a0 a1t γj + a12tiγ t γj ] =
2
γ
γ
γ
= m02 + D0 + m0 mt
1 i + m0 m1t j + (m1 + D1 )(tit j ) =

(8)

m02 + D0 + (m12 + D1 )(tit j )γ + m0 m1tiγ + m0m1t γj ;

m(ti )m(t j ) = (m0 + m1tiγ )(m0 + m1t γj )(tit j )γ =
= m02 + m0m1tiγ + m0m1t γj + m12 (tit j )γ .

(9)

Підставляючи (8) та (9) в (7), отримаємо :
k X (ti , t j ) = D0 + D1 (tit j )γ = σ 02 + σ12 (tit j )γ . (10)
3. Сигнал, що спостерігається, розглядається як «адитивна суміш» сигналу
Y(t) і завади ξ(t) [6] :
Y ( t ) = X (t ) + ξ ( t ) ,
(11)
4. Модель НВС для моменту часу t3
має такий вигляд :
Y (t3 ) = Y3 = a0 + a1t3γ + ξ (t3 ) .
(12)
*

5. Оцінку Y3 істинного значення X3
в момент часу t3 розглядаємо як лінійну
комбінацію (функцію) попередніх значень, що спостерігаються :
Y 3* = α 1Y1 + α 2 Y 2 .
(13)
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6. Вважаємо, що параметри α1 , α2
задовольняють вимозі нормування
α 1 +α 2 = 1 .
(14)
Тоді α1 = α , α2 = 1 - α , а оцінка
Y

*
3

= Y 2 + α ( Y1 − Y 2 ) .

(15)

Оцінка Y3* по формулі (15) має наглядне фізичне пояснення: Y2 – опорне
значення, α(Y1 - Y2) – «добавка», яка є добутком різниці ΔY12 = Y1 - Y2 значень сигналу на інтервалі спостереження та параметру екстраполяції α .
7. Припустимо, що завада ξ(t) являє
собою випадковий стаціонарний гаусовський сигнал з характеристиками
M[ξ(t)] = mξ = 0,
M[ξ(t1), ξ(t2)] = kξ (Δt) ,

(16)

де kξ (Δt) – кореляційна функція завади,
що визначається за формулою
k ξ ( ∆ t ) = σ ξ2 rξ ( ∆ t ) ,
(17)
де
дисперсія
(потужність)
завади
2
σ ξ = D[ξ (t )] , rξ (∆t ) – нормована кореляційна функція завади, Δt – інтервал часу
спостереження ∆ t = t 2 − t1 .
8. Враховуємо те, що НВС та завада
є незалежними сигналами, тоді
M{[ X (ti ) − m(ti )][ξ (t j ) − mξ ]} = 0 .
(18)
Якщо характеристики НВС та завади відомі, припущення (3) – (18) виконуються, коректно ставити задачу оптимізації оцінки (13) значення Y(t) в наступний
момент часу tn+1 шляхом оптимального
вибору параметру оптимізації α по відповідному критерію оптимізації.
Цільовою функцією оптимізації візьмемо функцію Лагранжа [5] :
r
r
L (α , λ ) = [ А0 + А1t3γ + ξ (t3 ) − Y3* (α )]2 +
1
(19)
+ λ[∑ α k − 1] ,
k =0

r
де L (α , λ ) – функція Лагранжа;
λ – невизначений множник Лагранжа;
r
α – α1, α2 – вектор параметрів оптимізації;
А0 = α0 , А1 = α1 являють собою випадкові незалежні величини, що мають гаусов-
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ські розподіли з математичними сподіваннями і дисперсіями, що визначені в
статті [3];
r
Y3* (α ) = α1[ А0 + А1t1γ + ξ (t1 )] +
+α 2 [ А0 + А1t2γ + ξ (t2 )] = (α1 + α 2 ) А0 + (20)
+ (α1t1γ + α 2t2γ ) А1 + α1ξ (t1 ) + α 2ξ (t2 ) .
Підставимо у формулу (19) значення
r
Y3* (α ) з (20) і отримаємо повний вид
функції Лагранжа :
L(α1 , α 2 , λ ) = [ А0 + А1t3γ + ξ (t3 ) −
−(α1 + α 2 ) А0 − (α1t1γ + α 2t 2γ ) А1 −

(21)

2

−α1ξ (t1 ) − α 2ξ (t2 )]2 + λ[∑ α k − 1] .
k =1

Для розв’язання задачі оптимізації
використаємо класичний метод знаходження мінімуму функції L(α1, α2, λ). Беремо перші похідні від функції Лагранжа
(21) та прирівнюємо їх до нуля. Це є необхідною умовою екстремуму [5]:
∂L
∂L
∂L
=0 ;
=0 ;
=0 ;
∂λ
∂α 1
∂α 2

∆L (α 1 , α 2 , λ ) = 0 ,

(22)

де ∂L = ∂L(α1, α2 , λ ) ,
r
xopt = (α1opt , α 2opt , λopt ) .
r
r
r
L( xopt + α d ) − L( xopt ) . (23)
r
d ∆ L( xopt ) = lim
α →0
α
r
Визначимо перші похідні від L ( x op t ) :
r
∂ L ( x opt )
= 2[ А0 + А1t 3γ + ξ (t 3 ) −
∂α 1
− (α 1 + α 2 ) А0 − (α 1t1γ + α 2 t 2γ ) А1 −
−α 1ξ (t1 ) − α 2ξ (t 2 )] ⋅ [ − А0 − А1t1γ −
−ξ (t1 )] + λ = 0 ;
r
∂L ( xopt )
= 2[ А0 + А1t3γ + ξ (t3 ) −
∂α 2
− (α1 + α 2 ) А0 − (α 1t1γ + α 2t 2γ ) А1 −
−α1ξ (t1 ) − α 2ξ (t2 )] ⋅ [ − А0 − А1t 2γ −
−ξ (t 2 )] + λ = 0 ;
r
2
∂ L ( x opt )
= ∑ αk −1 = 0 .
∂λ
k =1

(24)
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В рівнянні (24) замінимо з умови
нормування (14) α1 = α, α2= 1- α , тоді
отримаємо :
{ А 0 + А1t 3γ + ξ ( t 3 ) − α [ А0 + А1t1γ ] −
− (1 − α )( А 0 + А1t 2γ ) − α ξ ( t1 ) −
− (1 − α )ξ ( t 2 )} [ А 0 + А1t1γ + ξ ( t1 )] −
−λ / 2 = 0 ;

(Y3 − Y3* )Y1 − λ / 2 = 0 .

(25)

− (1 − α )ξ (t 2 )}[ А0 + А1t 2γ + ξ ( t 2 )] −
−λ / 2 = 0 ;
(26)

В рівняннях (25), (26) замінимо Y*3
на Y*3 = αoptY1 +(1 – αopt)Y2 , тоді отримаємо таку систему рівнянь :
[Y3 − αoptY1 − (1 − αopt )Y2 ]Y1 − λopt / 2 = 0
(27)

[Y3 − αoptY1 − (1 − αopt )Y2 ]Y2 − λopt / 2 = 0 .
У системі рівнянь (27) необхідно
знайти αopt і λopt . В системі рівнянь (27)
розкриємо квадратні дужки :
Y3Y1 − α opt Y12 − (1 − α opt )Y1Y2 = λopt / 2
(28)

2
Y3Y2 − α opt Y1Y2 − (1 − α opt )Y2 = λopt /2.
Так як в системі рівнянь (28) праві
частини рівні, то повинні бути рівними і
ліві частини :
Y3Y1 − α opt Y12 − (1 − α opt )Y1Y2 =

= Y2Y3 − α opt Y1Y2 − (1 − α opt )Y22 ;

= Y2Y3 − Y22 − Y1Y3 + Y1Y2 .

Y22 − Y1Y2 + Y1Y3 − Y2Y3
=
(Y1 − Y2 ) 2

Y 2 (Y2 − Y1 ) + Y3 (Y1 − Y2 )
=
(Y1 − Y2 ) 2

− Y 2 (Y1 − Y2 ) + Y3 (Y1 − Y2 )
=
=
(Y1 − Y2 ) 2

(30)

Y3 − Y2
.
Y1 − Y2

З першого рівняння системи (28)
знаходимо λopt :
λ opt = [Y3 − α opt Y1 − (1 − α opt )Y2 ]2Y1 =
(31)
= [Y3 − Y2 + α opt (Y2 − Y1 )]2Y1

− (1 − α )( А0 + А1t 2γ ) − αξ ( t1 ) −

α opt Y1Y2 − α opt Y12 + α opt Y1Y2 − α opt Y22 =

=

=

{ А0 + А1t 3γ + ξ ( t 3 ) − α [ А0 + А1t1γ ] −

( Y3 − Y 3* )Y 2 − λ / 2 = 0 .

α opt =

(29)

Помножимо ліву та праву частини
рівняння (29) на (-1):
α o pt (Y1 − Y 2 ) 2 = Y22 − Y1Y 2 + Y1Y3 − Y 2 Y3 ;

У рівняння (31) замість αopt підставляємо його значення з (30), тоді отримаємо :
Y − Y2
λ opt = [Y3 − Y2 + 3
(Y2 − Y1 )]2Y1 =
Y1 − Y2
(32)
(Y3 − Y2 − Y3 + Y2 )2Y1 = 0 .
Розглянемо достатню умову екстремуму [5]. Такою умовою є те, що квадратична форма матриці других похідних
r
L ( xopt ) > 0 .
r
r
r
∂2L(xopt ) ∂2L(xopt ) ∂2L(xopt )
∂α1∂α2
∂α1∂λ
∂α12
r
r
r
(33)
∂2L(xopt ) ∂2L(xopt ) ∂2L(xopt )
r
.
L(xopt ) =
∂α2∂α1
∂α2∂λ
∂α22
r
r
r
∂2L(xopt ) ∂2L(xopt ) ∂2L(xopt )
∂λ∂α1
∂λ∂α2
∂λ2
Розглянемо всі другі часткові похідні, які входять в (33) :
r
∂ 2 L ( xopt )
= l11 = [ − А0 − А1t1γ − ξ (t1 )] ⋅
2
∂α 1
⋅[ − А0 − А1t1γ − ξ (t1 )] = Y12 ;
r
∂ 2 L ( x opt )
∂ α 1α 2

= l12 = [ − А0 − А1t 2γ − ξ ( t 2 )] ⋅

⋅[ − А0 − А1t1γ − ξ ( t1 )] = Y1Y2 ;

r
∂ 2 L ( x opt )
∂ α 1∂ λ

= l13 = − 0.5 ;
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r
∂ 2 L ( x opt )
∂α 2 ∂ α 1

Dε (α opt )min = M [(Y3 − Y3* ) 2 ] =

γ
1 2

= l21 = [ − А0 − А t − ξ ( t 2 )] ⋅

M [Y3 − α optY1 − (1 − α opt )Y2 ]2 =

⋅[ − А0 − А1t1γ − ξ ( t1 )] = Y1Y2 ;

r
∂ 2 L ( xopt )
∂α 22

11

2
= M [Y32 + α opt
Y12 + (1 − α opt ) 2 Y22 −

= l22 = [ − А0 − А1t2γ − ξ (t 2 )] ⋅

−2α optY1Y3 − 2(1 − α opt )Y2Y3 +

(34)

+2α opt (1 − α opt )Y1Y2 ] = mY23 + σ Y23 +

(37)

⋅[− А0 − А1t 2γ − ξ (t2 )] = Y22 ;

2
(mY21 + σ Y21 ) + (1 − α opt ) 2 ⋅
+α opt

r
∂ 2 L ( x opt )

⋅(mY22 + σ Y22 ) − 2α opt [mY1 mY3 + kY (t1 , t3 )] −

∂λ ∂α 1
r
∂ 2 L ( xopt )
∂λ ∂α 2

r
∂ L ( x opt )

= l31 = 0 ;

−2(1 − α opt )[mY2 mY3 + kY (t 2 , t3 )] +
+2α opt (1 − α opt )[mY1 mY2 + kY (t1 , t 2 )] ,

= l32 = 0 ;

де

2

∂λ

2

= l33 = 0 .

Тоді квадратична форма для матриці
r
других часткових похідних L ( xopt ) від 3х дійсних змінних α1 , α2 , λ буде мати такий вигляд :
r
2
+ l12α opt (1-α opt ) +
x′L( xopt ) x = l11α opt
+ l13α opt λopt + l21α opt (1-α opt ) +

(35)

+ l22 (1-α opt ) + l23 (1-α opt )λopt +
2

2
+ l31λα opt + l32 λ (1-α opt ) + l33λopt
>0 .

У формулі (35), замінюючи коефіцієнти lik
(35) їх значеннями з (34), отримаємо :
r
2
x′L( xopt ) x = Y12αopt
+ YY
1 2αopt λopt (1 − αopt ) −
2
−(1 − αopt )λopt + 0 + 0 + 0 = Y12αopt
+

(38)

D[Y (ti )] = σ Y2i = σ 02 + σ i2ti2γ + σ ξ2 = DYi ;

(39)

M [Yi ⋅ Y j ] = rij = m i m j + kY ( ti , t j ) ;

(40)

M [ Yi 2 ] = m i2 + σ Y2i ;

(41)

ky (ti , t j ) = σ02 + σ12 (tit j )γ + σξ2rξ (ti − t j ) ,

(42)

−

t j − ti
∆t

де rξ (ti − t j ) = e ξ ,
(43)
Δtξ – інтервал кореляції завади.
Дисперсію оцінки D[Y3*] отримаємо
за наступною формулою :
D [Y3* ] = D [α opt Y1 + (1 − α opt )Y2 ] =
= D [α opt Y1 ] + D [(1 − α opt )Y2 ] +

−αopt λopt + YY
1 2αopt (1 − αopt ) + Y (1 − αopt ) −
2
2

M [Yi ] = m 0 + m1t iγ = m Yi ;

2

(36)

2
2
+2YY
1 2αopt (1 − αopt ) + Y2 (1 − αopt ) −

−λopt + λoptαopt >0 .

При оптимальному значенні параметру αopt похибка екстраполяції мінімальна
та приймає таке значення :

(44)

+ 2 D [(α opt Y1 )[(1 − α opt )Y2 ] =
2
σ Y21 + (1 − α opt ) 2 σ Y22 +
= α opt

+ 2α opt (1 − α opt ) kY (t1 , t 2 ) ,

У співвідношення (44) входить значення кореляційної функції суміші ВНС і
завади яке має такий вигляд :
γ

kY (ti , t j ) = σ + σ (ti t j ) + σ e
2
0

2
1

2
ξ

−

t j − ti
∆tξ

.

(45)

Ефективність
двопараметричного
методу оптимальної екстраполяції можна
оцінювати за формулами :
h1 – відношення сигнал/шум на виході оптимального екстраполятора:
D [Y3 ]
,
(46)
h1 =
Dε (α opt , λ opt ) min

12
де число n реалізацій для кожної точки
вибрано n = 1, M [Yi ] – математичне очікування ВНС, σ – середньоквадратичне
відхилення ВНС, що спостерігається.
Моделювання роботи способу було
проведено в системі MathCAD. Вона дозволяє використовувати різні вхідні дані
експериментів і виконувати статистичні
експерименти.
В експерименті були обрані наступні початкові дані :

де D[Y3 ] – дисперсія випадкового
сигналу, що буде спостерігатися у момент
часу t3,
D ε (α opt , λ opt ) m in – мінімальна дисперсія похибки екстраполяції.
h2 – відношення дисперсії випадкового сигналу, що буде спостерігатися у
момент часу t3, до дисперсії екстрапольованого значення сигналу D[Y3*]
h2 =

D [Y3 ]
.
D[Y3∗ ]

(47)

t1 = 6 c, t 2 = 10 c, t3 = 12 c,

h3 – відношення різниці між дисперсією
випадкового сигналу, що буде спостерігатися у момент часу t3 , та дисперсією екстрапольованого сигналу D[Y3*] до мінімальної дисперсії похибки екстраполяції :
D[Y3 ] − D[Y3* ]
h3 =
.
(48)
Dε (α opt , λopt )min

де t1, t2 – моменти часу, в які спостерігаються реалізації Y1, Y2 випадкового нестаціонарного сигналу (ВНС), t3 – момент
часу, для якого виконується екстраполяція; γ = 0,5 – коефіцієнт нелінійності,
∆ τ ξ = 0,25 с – інтервал кореляції завади;
σ ξ = 0,01 B, m0 = 1 B,

Приклад. В цьому прикладі наведені
результати експерименту, що був проведений методом цифрового статистичного
імітаційного моделювання. Виконуємо
оптимальну екстраполяцію значення Y3*
по двом попереднім значенням Y1, Y2. Результати вимірювання X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3
моделюємо реалізаціями випадкових величин за допомогою функції (36) системи
MathCAD [7-9]
Yi = rnorm{n, M [Y ], σ },

m1 = 0, 02 B/c, σ 0 = 0,3 B,
σ 1 = 0, 002 B, σ 2 = 0, 01 B.
Реалізації Yi утворюють за допомогою функції генерації випадкових чисел з
гаусовським розподілом при заданих n,
M[Yi], σ. В експерименті задана точність
моделювання “шість знаків після коми”.
В табл. показано результати експерименту. На рис. 2 відображені графіки
X(t), Y(t) та Yopt(t), де Yopt(t) відображає
Y3* на графіку.

(49)

i = 1,3
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Рис. 2. Графік результатів експерименту
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Таблиця. Результати експерименту
X1
0,763763
Y1
0,779228
Y3 *
0,7716
ξ1
0,015465
Dε min
0,004425

X2
0,778081
Y2
0,782672
α1opt
3,17944
ξ2
0,004591
D[Y3*]
0,092122

X3
0,784143
Y3
0,771722
α2opt
-2,17944
ξ3
-0,012421
h1
962,125565

Висновки
Аналіз результатів експерименту
показує працездатність і ефективність запропонованого методу екстраполяції навіть при низькому відношенню середньоквадратичних значень сигнал / шум.
За результатами експерименту можна зробити такі висновки:
Показник ефективності оптимальної
екстраполяції h1 (відношення сигнал/шум
на виході оптимального екстраполятора)
показує, що оптимальна екстраполяція
забезпечує достатньо високу точність –
дисперсія похибки (шумів) екстраполяції
в 21 раз менше дисперсії самого ВНС.
Наведені результати експерименту
наглядно ілюструють новизну, корисність
та ефективність методу оптимальної екстраполяції, що пропонується в статті. Крім
того, запропонований метод має зручну
для практичного використання форму.
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Одним із завдань інформатизації вищої школи є підвищення якості підготовки фахівців
за рахунок впровадження інформаційно-освітнього середовища з можливістю віддаленого доступу до матеріалів. Але при віддаленій роботі з навчальними ресурсами ускладнюється налагодження зв’язку викладач-студент і унеможливлює гнучку адаптацію курсу
під вимоги користувача. В статті розглядається методика розробки адаптивних електронних навчальних курсів через аналіз вимог користувачів та їх базовий рівень знань
Ключові слова: адаптивні навчальні матеріали, електронні навчальні курси, навчальний
процес, тестові завдання

Вступ
Сучасний розвиток електронної
освіти базується на потужному підґрунті
інформаційних технологій, більшість з
них реалізується через технології електронних гіпертекстових документів, які
впроваджуються консорціумом W3C. Але
окрім представлених в текстовому форматі даних в мережі існує величезна кількість документів в електронній формі, яка
не піддається індексації або прямому доступу. Подібні данні можуть бути використані з навчальною метою, але не мають заповнених метаданих, що унеможливлює роботу з цими даними в гіпертекстовому форматі.
Доступність і масштабність обсягів
електронних навчальних курсів (ЕНК)
лише поглиблюють складність аналізу
якості його змістовного наповнення з точки зору завдань навчального процесу
(НП). Як і до появи Інтернету, так і на
сьогодні рішення про доцільність застосування певної інформації в навчальному
процесі може прийняти лише експерт з
предметної області (ПО) знань. Пошук та
аналіз потрібного для НП тексту нерідко
потребує завеликого часу.
Окремою проблемою при формуванні ЕНК є відсутність попереднього

аналізу контингенту користувачів та
швидкого зворотного зв’язку щодо засвоєння матеріалу. Дані недоліки унеможливлюють гнучко коригувати курс навчання, що призводить до неякісного надання
освітніх послуг.
Отже,
актуальною
науковоприкладною проблемою, що підлягає вирішенню, є відсутність у сучасних ЕНК
властивості адаптування загальної бази
знань НП на основі автоматичного коригування виду та порядку представлення
матеріалів ЕНК з можливістю підтримки
інтерактивних функцій. Разом з іншими
факторами, проблема призводить до значної залежності НП від експертавикладача.
Постановка проблеми
Інформаційні технології ведуть до
докорінної зміни методів і способів отримання нових знань – ефективної організації пізнавальної діяльності студента на
основі індивідуалізації навчання при збереженні цілісності всього навчального
процесу за рахунок програмованості та
динамічної адаптації навчальних програм
і навчального процесу до потреб виробництва і суспільства. Для цих цілей можна створити адаптивні електронні навчальні курси.
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Для побудови адаптивних електронних навчальних курсів потрібно вирішити наступні завдання:
1) визначити зміст, розробити структуру і засоби ведення бази знань, системи тестування;
2) сформувати базу знань електронних навчальних курсів предметної області та завдання для тестування студентів;
3) розробити моделі елементів адаптивних електронних навчальних курсів:
предметної області навчання, студентів,
управління навчальним процесом і тестування та алгоритмів управління системою.
У загальному випадку завдання розробки адаптивних електронних навчальних курсів може бути зведена до: удосконалення засобів формалізації знань про
студентів; формалізації знань про навчальний процес і тестування та оцінки його
результатів; розробці математичних моделей основних компонентів адаптивних
навчальних курсів та їх алгоритму управління.
Формалізація даних та знань
При формальному представленні
знань про предметну область повинна
враховуватися її кількісна сторона у вигляді даних, оскільки поняття «знання»
включає в себе поняття «дані», які можуть відповідати безлічі фактів і відносин
між елементами, що утворюють ці факти
[1-2].
Для уніфікації адаптивних навчальних курсів моделі об'єктів управління та
предметної області навчання і тестування,
повинні забезпечувати подання знань
єдиним чином. Для цього дуже добре підходять семантичні мережі знань предметної області. Представлення знань, що базуються на семантичних мережах, полягає
в тому, що предметна область розглядається як сукупність об'єктів (сутностей,
понять) і зв'язків (відносин) між ними [2].
Формально мережеві моделі задаються у вигляді:
H=<I,C1,C2,…,Cn, Q>,
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де I – безліч інформаційних компонентів,
що зберігаються у вузлах мережі; C1, C2,
..., Cn – типи зв'язків між інформаційними
елементами; Q – відображення, яке встановлює відповідність між безліччю типів
зв'язків і безліччю інформаційних компонентів мережі.
Перевагами семантичних мереж, як
засобів подання, знань є їх великі виразні
можливості, наочність системи знань,
представленої графічно. Крім того, семантичні мережі мають добре апробовану
наукову базу у вигляді теорії графів.
Розробка моделі і алгоритму
функціонування адаптивних електронних навчальних курсів
Комплексна модель адаптивних навчальних курсів будується на основі моделей предметної області, класифікації
студентів, компонентів системи управління тестуванням і тестування знань предметної області студентів. Це повинна бути багаторівнева модель у вигляді функціональної семантичної мережі на верхньому рівні представлення знань і розгалуженої системи тестування, яка керувала
б виводом висновків на нижніх рівнях
моделі тестування знань і узагальнювала
результати висновків усіх рівнів.
Комплексний алгоритм функціонування адаптивних навчальних курсів будується на підставі концептуальної моделі, яка відображає сутність процесу функціонування системи. Комплексний алгоритм повинен управляти компонентами
адаптивних навчальних курсів і обробляти інформацію про результати тестування.
Розробка тестових завдань
Основними вимогами до тестових
завдань є:
– незалежність завдань;
– простота і компактність формулювання питань;
– виключення неоднозначного розуміння питання.
Для розрахунку показників ефективності тесту будується матриця результатів тестування, визначається складність
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завдання шляхом визначення міри варіації тестових балів студентів [3-4]:

"складний" (В), "середньо складний" (С),
"простий" (D) і "дуже простий" (G).
У таких системах навчання тестування здійснюється з використанням бази
даних контрольних питань і передбачених
нечітких відповідей. Тут доцільним є метод байєсовских оцінок складності питань
тесту і складності тесту в цілому.
Застосовуючи нечіткий класифікатор Байєса до кожного питання, можна в
інтервалі [0,1] оцінити ступінь приналежності того чи іншого питання до однієї з
вищевказаних категорій. Нехай А і В –
нечіткі підмножини, тоді:

S= S Y / N − 1 ,
де N – число студентів;
N

SY = ∑ (Yi − M Y ) – показник варіації тес2

i =1

тових балів по всім завданням тесту; MY –
середній тестовий бал групи студентів; Yi
– кількість балів, набраних студентом.
При тестуванні знань учнів у віртуальній системі, часто доводиться користуватися нечіткими знаннями, які не можуть
бути інтерпретовані як повністю логічні –
вірні і не вірні.
Нечітка множина визначається сукупністю пар виду (х, μ (х)), де х визначений на базовій шкалі В (х ∈ В) і µ (х) - функція приналежності на інтервалі [0 ... 1].
При визначенні набору критеріїв, їх
"ваги", методи оцінки рішень можуть бути різноманітними. Тому в процесі навчання кожне питання має мати певний
"вагу" наприклад, "дуже складний" (А),

S ( E, H i ) =

S ( A, B) =

Теорема Байєса виводиться з цього
результату:
S ( B, A) M ( B)
,
M ( A)
M ( A ∩ B ) = M ( B ) S ( B , A) .
S ( A, B) =

Нехай Е – непарне свідчення і
Hj.....Kk - k нечітких гіпотез, тоді:

S ( H i )M ( H i )
K

∑ S(H

M ( A ∩ B)
.
M ( A)

j

,

i = 1, 2,...., K ,

, E )M ( H j )

j =1

S (H i , E) = 1 −

∑ max 0, µ H i ( X ) − µ E ( X )
X

За допомогою цієї формули визначається рівень складності кожного питання, яке в свою чергу, дозволяє чітко оцінити рівень знань учня по даному питанні.
У цьому випадку правильне розташування тестових завдань у тесті підвищує їх валідність. Тому тестові завдання
повинні розташовуватися в наступній послідовності. Спочатку розташовані менш
важкі тестові завдання, а потім - у порядку зростання їх складності. Якщо в ході
апробації тесту з'ясується, що складність
багатьох його завдань не відповідає рівню
знань значної кількості учнів, то інфор-

M (H i)

.

мація про знання конкретного студента,
одержувана за результатами виконання
окремих тестових завдань, може бути виражена формулою:
I = log 2

P1
P0

де Р0 - апріорна ймовірність успішного
тестування. Цей показник визначається до
тестування, незалежним експертом (викладачем), Р1 - апостеріорна ймовірність
успішного проходження тестування.
Якщо реальний рівень підготовки
студента такий, що він апріорі успішно
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виконає групу легких для нього завдань,
то виконання даної групи завдань цим користувачем не дає додаткової інформації
про його знання (P0 ≈ P1). Було б доцільно
в цьому випадку ускладнити завдання,
розбити завдання на дві або декілька груп
за рівнем складності для різних учнів і
реалізувати гнучкий механізм пред'явлення завдань, тобто в процесі тестування
система повинна адаптуватися до рівня
знань учня.
Якщо рівень досить високий з усіх
питань дисципліни (розділу, теми) і знання комплексні, то алгоритм тестування
може поставити йому десяток запитань і
виведе високу оцінку. Якщо рівень підготовки низький і студент часто дає невірні
відповіді, то система почне перевіряти
його знання з даної дисципліни (розділу,
теми), опускаючись на нижчі рівні понять. Чим більше помилок допускає користувач, тим простіше стають питання і
тим нижче буде оцінка знань. У кінцевому рахунку, студенту буде виставлена
оцінка за результатами тестування заняття (теми, розділу), а після повного вивчення матеріалу курсу за допомогою результатів тестування по групі тестів може
бути визначена і рейтингова оцінка учня.
Висновки
В статті було розглянуто методику
оцінювання рівня засвоєння знань для подальшої адаптації електронного навчального курсу під кожного користувача.
При оцінці рівня знань використовуються нечіткі оцінки за кожним розділом, кожною темою та кожною обраною
контрольною точкою в межах навчального курсу. При побудові тестових завдань
особлива увага повинна приділятись кон-
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трольним точкам, які і впливають на розгалуження курсу, яке створює ефект багатосценарного підходу до викладання матеріалів.
На даний момент відсутні готові
технології, які могли б реалізувати адаптивний підхід до представлення навчальних курсів, що вимагає розробки математичних моделей всіх етапів підготовки та
супроводження електронних навчальних
курсів.
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Етап планування випробувань має велике значення для проведення випробування та
мінімізації ресурсів, що використовуються при проведенні випробувань. Планування
складних систем потребує врахування великої кількості параметрів. Використання
традиційних підходів до вирішення задачі планування не є доцільним для деяких складних
систем. В статті проведений аналіз існуючих методів формування плану випробувань
для складних систем та запропонований підхід для формування планів льотних випробувань
Ключові слова: складні системи, випробування, льотні випробування, оптимізація, мінімізація витрат

Вступ
Випробування є одним з найважливіших етапів життєвого циклу складних
систем. Проведення випробувань дозволяє визначити придатність системи до використання, проконтролювати її якість, а
також встановити недоліки при розробці
та виготовленні системи. Правильна організація випробувань дозволяє уникнути
недостовірних результатів та уникнути
випуску продукції невідповідної якості.
Важливе місце серед етапів випробування займає планування випробування. Необхідність цього етапу зумовлена
прагненням отримати більше інформації
при менших витратах порівняно з можливостями традиційних методів планування
випробувань. На етапі планування випробувань вирішуються питання визначення
необхідної кількості дослідів та побудови
графіку планування.
Однією з галузей, що потребує детального планування випробувань, є літакобудування. Літак можна розглядати як
складну систему, а його випробування
залежить не тільки від справності всіх його компонентів, а і від наявності необхідного обладнання та необхідних погодних
умов. Тому в даній статті пропонується
розглянути підхід до планування льотних
випробувань.

Постановка задачі
Задача формулюється наступним
чином. Для кожного літака існує ряд програм льотних випробувань, кожна з яких
відноситься до окремої групи компонентів літака. У кожній програмі описано, в
яких режимах потрібно випробувати цей
літак. З метою скорочення витрат на проведення льотних випробувань складають
комплексну програму випробувань, яка
передбачає, що за один випробувальний
політ літака проводиться випробування в
декількох режимах. У процесі проведення
випробувань часто виявляють поломки
окремих компонентів літака, що призводить до неможливості реалізації комплексної програми випробувань, яка була
складена спочатку. Після цього головному інженеру необхідно скласти нову комплексну програму, в якій випробування в
різних режимах роботу перерозподілені з
урахуванням поточного стану літака, погодних умов і інших обмежень. Необхідно розробити математичний апарат, який
дозволить виконувати автоматичне складання комплексної програми льотних випробувань з урахуванням поточного стану
літака і обмежень.
Вхідними даними для даної задачі
будуть характеристики літака, режими, в
яких необхідно випробувати даний літак,
і перелік додаткових обмежень.
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В результаті потрібно отримати перелік тих польотів, які можливо виконати
при поточних умовах, і для кожного
польоту список режимів, в яких необхідно
випробувати даний літак.
Виходячи з вищесказаного ми можемо описати задачу наступним чином.
План льотних випробувань буде представлений множиною змінних вигляду:

xij ∈{0, 1} ; i = 1, n , j ∈ J i
Якщо в результаті вирішення задачі
виявляється, що деяка змінна xi′j′ = 1 , це
значить, що

j ′ -тий режим має бути реа-

лізований в процесі i ′ -го польоту.
В якості цільової функції використовується математичний вираз, що відображає намір реалізувати всі необхідні
режими льотних випробувань за мінімальну кількість польотів.
n

f ( x) = ∑ i ∑ xij → min
i =1

j∈J i

Як бачимо, задача перетворилась в
оптимізаційну, з цільовою функцією, що
наведена вище.
Для ефективного вирішення поставленої задачі доцільно буде розглянути існуючі методи вирішення наведеної оптимізаційної задачі.
Методи, засновані на переборі
варіантів
Так як для нашої задачі множина
можливих варіантів рішення є скінченна,
ми можемо вирішити цю задачу шляхом
повного перебору всіх варіантів [1]. При
цьому ми обов’язково маємо знайти всі
варіанти розподілення режимів випробувань, а вже потім обрати з них той, який
буде максимально задовольняти нашим
вимогам. На цьому твердженні базується
застосування методів повного перебору
варіантів. Ці методи застосовуються у випадках, коли задача містить малу кількість вхідних параметрів. Недоліком цих
методів є те, що кількість варіантів прямопрорційна кількості вхідних даних, та
дорівнює кількості перестановок:
Pn = n!
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Через описаний вище недолік застосування цих методів для даної задачі не є
можливим.
Методи неявного перебору
У методах неявного перебору робиться спроба так організувати пошук рішення, щоб, використовуючи властивості
розглянутої задачі, відкинути частину допустимих рішень. Найбільшого поширення серед схем неявного перебору отримав
метод гілок і границь, в основі якого лежить ідея послідовного розбиття множини допустимих рішень [1-3]. На кожному
кроці методу елементи розбиття (підмножини) піддаються аналізу – чи містить ця
підмножина оптимальне рішення чи ні.
Якщо розглядається задача на мінімум, то
перевірка здійснюється шляхом порівняння нижньої оцінки значення цільової
функції на даній підмножині з верхньої
оцінкою функціоналу. В якості оцінки
зверху використовується значення цільової функції на деякому допустимому рішенні. Допустиме рішення, що дає найменшу верхню оцінку, називають рекордом. Якщо оцінка знизу цільової функції
на даній підмножині не менша за оцінку
зверху, то підмножина, що розглядається,
не містить рішення краще за рекорд і може бути відкинуто. Якщо значення цільової функції на черговому рішенні менше
рекордного, то відбувається зміна рекорду. Вважатимемо, що підмножину рішень
переглянуто, якщо встановлено, що вона
не містить рішення краще за рекорд.
Якщо переглянуті всі елементи розбиття, алгоритм завершує роботу, а поточний рекорд є оптимальним рішенням. В
іншому випадку серед не переглянутих
елементів розбиття вибирається множина,
що є в певному сенсі перспективною. Вона піддається розбиттю (розгалуженню).
Нові підмножини аналізуються по описаній вище схемі. Процес триває до тих пір,
поки не будуть всі елементи розбиття не
будуть переглянуті.
Формально описати метод гілок та
границь можна наступним чином. Нехай
розглядається задача виду:
f ( x) → min, x ∈ D

20
де f (x ) – дійсна функція, а D – кінцева
множина допустимих рішень. Нехай
d ⊆ D . Функцію b (d ) , яка ставить у відповідність множині d розбиття його на
підмножини d1 ,..., d N , N > 1 , будемо називати гілками.
Дійсна функція H (d ) називається
нижньою межею для d , якщо
1) H ( d ) ≤ min f ( x); x ∈ d
2) на одноелементні множині {x} вірна рівність H ({x}) = f ( x ) .
Алгоритм, який реалізує метод гілок
і границь, складається з послідовності однотипних кроків. На кожному кроці відомий рекорд x0 і підмножини t1 , t 2 ,...t L не
переглянутих рішень. На початку роботи
алгоритму L = 1 , t1 = D, x 0 – довільний
елемент множини D або порожня множина (на порожній множині покладемо
значення функціоналу рівним нескінченності).
На кожному кроці алгоритм починає
роботу з перевірки елементів розбиття.
Нехай перевіряється множина t j . Множина t j відсікається в одному з двох випадків, що перевіряються послідовно:
а) якщо H (t j ) ≥ f ( x 0 ) ;
б) якщо H (t j ) ≤ f ( x 0 ) і знайдений
такий

елемент

y j ∈t j ,

що

f ( y j ) = min f ( x ), x ∈ t j = H (t j ) .

У випадку б) відбувається зміна рекорду x 0 = y j .
Нехай t1 , t 2 ,..., t M ( M ≤ L ) – множини,
що не були відсічені (будемо вважати, що
відсічені
множини
з
номерами
M + 1,..., L ).
У разі M = 0 алгоритм закінчує роботу, і в якості рішення задачі приймається рекорд x 0 . При M ≥ 1 серед множин
t1 ,..., t M обирається множина для нового
розгалуження. Нехай такою є множина t1 .
Тоді
здійснюється
розгалуження
b (t1 ) = ( d1 ,..., d N ) , в результаті якого отримуємо список множин d1 ,..., d N , t 2 ,..., t M .

Ці множини нумеруються числами від 1
до L , і починається новий крок алгоритму.
Неважко переконатися в тому, що
описаний алгоритм знаходить оптимальне
рішення за скінченне число кроків.
Описана послідовність дій є спільною схемою методу гілок і границь для
вирішення завдань на мінімум. При вирішенні конкретної задачі слід вказати способи побудови нижньої і верхньої оцінок,
метод розгалуження, а також правило вибору перспективної множини для розбиття.
При визначенні «перспективного»
елемента розбиття в основному застосовуються дві схеми: одночасного (багатостороннього) і одностороннього розгалуження. При одночасному розгалуженні
функція b може бути застосована до
будь-якого елементу розбиття. Часто в
якості такого елемента вибирається підмножина t k з мінімальною нижньою межею
H (t k ) = H (ti ), min L ≤ i ≤ 1 .
При односторонньому розгалуженні
номер підмножин, що розбивається, відомий заздалегідь. У цьому випадку, не обмежуючи спільності, можна вважати, що
«перспективною» є підмножина t1 . Відзначимо, що при односторонній схемі
розгалуження немає необхідності запам'ятовувати всі елементи розбиття, досить
мати інформацію про перший елемент
розбиття та об’єднання інших елементів.
Розбиття множин рішень (розгалуження) зручно представляти у вигляді дерева рішень. Кожна вершина дерева відповідає деякій підмножині рішень. Дуги,
які виходять із вершини, означають, що
на певному етапі цю підмножину відсікти
не вдалося і вона була розбита на підмножини. Вершини, в які входять ці дуги,
відповідають підмножини, що були отримані в результаті розгалуження. «Висячі»
вершини означають відсічені підмножини.
У схемі одностороннього розгалуження вибирається перша вершина на
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нижньому рівні, а для схеми одночасного
розгалуження такою вершиною може бути будь-яка. Алгоритм закінчує роботу,
якщо закреслені всі «висячі» вершини дерева розгалужень.
Графічне представлення методу гілок і меж ілюструє його суть – відсікання
гілок дерева пошуку, яке здійснюється на
основані на порівнянні нижньої межі і
значення функціоналу до рекорду. Це пояснює назву методу.
При використанні описаної вище
схеми для вирішення конкретного завдання необхідно її уточнення, що враховує особливості завдання, що розглядається.
Головний недоліком методу гілок та
границь полягає в необхідності повністю
вирішувати задачі лінійного програмування, що асоційовані з кожною вершиною багатогранника допустимих рішень.
Для задач великої розмірності це потребує значних витрат часу.
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Через описаний вище недолік використання даного методу не є виправданим
для представленої задачі. Натомість було
запропоновано метод вирішення конкретної задачі, що базується на спрямованому
переборі варіантів.
Метод спрямованого перебору варіантів
Задача може бути вирішена непрямим шляхом за рахунок максимальної
концентрації режимів в кожному польоті
з урахуванням накладених обмежень[2].
На першому етапі формування плану льотних випробувань потрібно визначити підмножини режимів, які не мають
попередніх режимів і, отже, потенційно
можуть бути реалізовані при першому
польоті (перше наближення).

J 11 = { j ′ ∈ J : J П ( j ′) = ∅ }
Після цього потрібно виконати виділення серед них підмножини режимів,
для яких виконуються умови їх практичної реалізації (друге наближення).

J12 = { j ∈ J11 :(τ j ≤ Ti ) & ( r j = 1) & ( p j = 1) }
Ці умови можуть залежати від багатьох факторів: справність вузлів літака,
наявність необхідного обладнання, погодні умови, тощо. Наступним етапом відбувається перевірка наявності в складі
даного підмножини несумісних режимів.
Цей етап складається з формування множини номерів режимів, що входять до
складу підмножини і несумісних з іншими режимами з цієї підмножини

J 1H 2 =

U J H ( j′)

j′∈J12

та перевірки умови сумісності:

J 12 I J 1H 2 = ∅
Якщо ця умова виконується, це
означає, що серед режимів з підмножини
несумісних немає. У цьому випадку здійснюється перехід до пункту фіксації підмножини режимів, що можуть бути виконані у першому польоті. В іншому випадку відбувається перехід до виключення з
множини несумісних режимів. Для цього
серед режимів вибирається режим, несу-

місний з найбільшою кількістю інших
режимів.

J H ( j ′) = max { J H ( j ) ; j ∈ J 1H 2 }
Обраний режим виключається зі
складу множини, після чого здійснюється
повторна перевірка сумісності режимів,
наявних в даній множині. Таким чином
відбувається максимізація кількості режимів, що реалізується в одному польоті.
Виключення несумісних режимів відбувається до тих пір, поки не почне виконуватись умова сумісності режимів. Потім
відбувається фіксація підмножини режимів, які можуть бути реалізовані в першому польоті.

J 13 = J 12 \{ j ′}
Після чого потрібно визначити, наскільки щільно заповнений перший політ
режимами випробування.

∑τ

j

≤ T1

j∈J13

Тут можливі два варіанти. В першому випадку, множина режимів може бути
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виконана за перший політ. У цьому випадку ми повинні перевірити, чи можливо
додати до поточної множини режимів інші, що слідують за вже обраними. Для
цього потрібно визначити залишок ресурсу льотного часу першого польоту та
сформувати нову множину режимів, що
не містить вже обраних режимів.

J := J \ J13
J П ( j ′) := J П ( j ′) \ J 13
J C ( j′) := J C ( j ′) \ J13
J H ( j ′) := J H ( j ′) \ J 13
Після цього формується нова підмножина за тими самими правилами, що і
попередня, але вже виходячи з нового ресурсу часу та наявних режимів.

T1 := T1 −

∑τ

j

j∈J13

У другому випадку множина режимів не може бути виконана, оскільки перевищує ліміт часу поточного польоту. У
цьому випадку виникає завдання видалення режимів з поточної множини. Для
цього потрібно впорядкувати режими, що
входять в поточну множину у напрямку
незростання часу на виконання. З цієї послідовності вибираються найбільші елементи, сума яких на перевищує величину
тривалості часу польоту. Номери цих
елементів визначають склад множини режимів, які будуть реалізовані при першому польоті (четверте і останнє наближення). Далі номери режимів, що були остаточно прийняті до реалізації в першому
польоті, виключаються зі складу множини всіх наявних режимів. Далі перевіряється умова закінчення обчислення:
J =∅
Якщо ця умова не виконується, то
описана процедура повторюється, починаючи з початку. Процедура повторюється до тих пір, поки не будуть розподілені
усі режими.
Висновок
В статті було сформульовано задачу
побудови плану випробувань складних
систем, що містить мінімальну кількість

випробувань при достатній якості отриманих результатів. Було проаналізовано
існуючі методи вирішення цієї задачі та
розглянуто особливості їх застосування
при вирішенні задачі планування льотних
випробувань.
Запропонований метод може бути
використаний в комп’ютерних системах,
які використовуються для вирішення задач планування процесів, що мають велику кількість обмежень. Прикладами таких
систем можуть бути системи складання
графіків льотних випробувань, перевезень, а також системи, що складають плани наукових експериментів.
Подальше дослідження передбачає
розробку моделі, що дозволить мінімізувати кількість режимів, яку потрібно вилучити підчас формування підмножини
варіантів для конкретного випробування,
а також розробка алгоритму вибору режимів, що потрібно перенести на інше
випробування.
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Розглянуто процес тестування з метою виявлення, систематизації та оцінки найбільш
широковживаних метрик, а також реалізується побудова порівняльних характеристик
метрик різних видів для визначення мети і доцільності їх використання на різних етапах
життєвого циклу тестування
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вимірювані метрики, програмне забезпечення

Введення
У
технологіях
виробництва
програмних
продуктів
тестуванню
відводиться роль основного засобу
забезпечення і контролю якості продукту.
Це виявляється в тому, що процеси
тестування все глибше інтегруються в
проектні
методи,
а
управління
тестуванням
стає
найважливішою
складовою управління проектами. При
проведенні
тестування
необхідно
визначити критерії закінчення процесу
тестування. Адже помилки тестування
призводять до випуску продукту з
істотними
недоліками.
А
«зайве»
тестування може коштувати досить
дорого, затримувати випуск продукту і
відволікати тестувальників від виконання
інших поставлених завдань..
Постановка задачі
Для
прийняття
рішення
про
припинення тестування, а також для
вибору оптимального набору тестів,
використовуються метрики тестування і
якості.
Вони
дозволяють
оцінити
покриття
коду
продукту
тестами,
спрогнозувати
число
незнайдених
дефектів,
оцінити
характеристики
тестованої
системи.
При
цьому
виникають проблеми в метричному
забезпеченні тестування, зокрема це

стосується
критеріїв
завершення
тестування.
Тому необхідно провести аналіз і
систематизацію найбільш поширених
метрик, використовуваних як допоміжний
інструмент для спостереження, аналізу
ситуації та контролю над рішенням
проблем, що виникли.
Метрики тестування
Зазвичай вважають, що тестування
програми починається після її написання
програмістом. Але насправді, це лише
один з етапів перевірки коду. При
грамотному побудові процесу розробки
програми можна виділити кілька етапів
тестування.
Перший крок - тест потенційних
конкурентів. На цьому ж етапі потрібно
потурбуватися
сумісністю
форматів
файлів з конкуруючими і доповнюють
програмними продуктами.
Другий крок - тестування на етапі
проектування.
Проходить
перевірку
проект з тих чи інших прийнятим
критеріям.
Третій крок - тестування програми
як білого (скляного) ящика. Включає в
себе кілька видів тестування: програми по
модулях, роботи з повним охопленням
коду, з управлінням потоком, відстеження
цілісності даних в момент роботи
програми і т.п.
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Четвертий крок - тестування
програми як "чорного ящика". Це і є те
саме тестування, яке виконують на етапі
завершення проекту або його частини.
Саме воно найбільш трудомістка і
тривала. Але саме на ньому виявляється
найбільше помилок.
В
процесі
тестування
використовується
таке поняття як
метрика. Метрика - це кількісний
масштаб
і
метод,
який
може
використовуватися для вимірювання.
[ISO 14598] Тобто параметр, що
характеризує будь-який процес. Метрики
є
допоміжним
інструментом
для
спостереження, аналізу ситуації та
контролю над рішенням вознікнувшіх
проблем. Якщо узагальнити, то метрики
допомагають:
• Оцінити стан певних характеристик
на проекті.
• Знайти можливі причини проблем.
• Прийняти рішення (якщо потрібно)
щодо виправлення ситуації.
• Оцінити прогрес / регрес після
введення коректувань.
• Поліпшити певні характеристики на
проекті.
• Для об'єктивної аргументації.
Множини
метрик
процесу
тестування умовно розділимо на два
класи:
первинні
(накопичувальні)
метрики
і
вимірювані
метрики.
Накопичувальні метрики - це числові
значення показників, отримані на етапі
тестування програмного забезпечення
(ПЗ). Накопичувальні метрики являються
основою прогнозування. До таких метрик
відносяться метрики часу і вартості
тестування, а також метрика кількості
дефектів. Вимірювані метрики не можуть
бути отримані безпосередньо, вони
обчислюються на підставі первинних
метрик. Обчислювальні метрики більшою
мірою
орієнтовані
на
оцінку
результативності
та
ефективності
тестування. Вони використовуються для

моніторингу і контролю за процесом
тестування. Прикладами таких метрик є
метрика тестового покриття, метрика
кількості дефектів на рядок вихідного
коду,
метрика
результативності
тестування та ін. В табл. 1 представлені
результати
моніторингу
основних
первинних метрик і короткий їх опис.
На відміну від первинних метрик,
які,
як
згадувалося
вище,
не
застосовуються
для
управління
тестуванням,
обчислювані
метрики
дозволяють оцінити результативність
процесу. У табл. 2 представлені
результати моніторингу вимірюваних
метрик, які використовуються для оцінки
якості процесу тестування.
Висновки
Таким
чином, при
наявності
необхідних метрик, які відображають
зміни стану проекту в плині часу, можна
поліпшити не тільки процес тестування, а
й
процедуру
проведення
аналізу
виконаного проекту, що дозволить в
подальшому не допускати попередніх
помилок. Також видно, що для оцінки
готовності ПО в сучасному тестуванні
використовується метрика, заснована на
аналізі тестового покриття. Однак
існують
проблеми
у
визначенні
первинних метрик, необхідних для її
обчислення.
Існуючі
метрики
в
основному зводяться до обліку дефектів,
часу і витрат і тим самим не є критерієм
завершення тестування. Тому вони
непридатні для
оцінки
готовності
продукту. Таким чином немає єдиного
стандарту, який визначає набір метрик і є
критерієм завершення процесу, тому
метрики
і
критерії
тестування
визначаються в стратегії тестування
поряд з іншими складовими процесу
самим тестувальником, спираючись на
його кваліфікацію та досвід.
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Таблиця 1. Результати моніторингу основних первинних метрик

Направленість
метрики

Кількість дефектів,
знайдених на етапі
тестування

Кількість дефектів,
знайдених на етапі
експлуатації

Час тестування

Вартість тестування

Обсяг тестування

Короткий опис

Примітка

Для відстеження та
Дефекти, знайдені на етапі тестування,
управліннями дефектами в ПЗ
дозволяють оцінювати кваліфікацію
використовуються
розробників, а також додаткові
інструментальні засоби витрати, необхідні на виправлення і
Rational ClearQuest, StarTeam,
доопрацювання ПЗ.
Bagzilla і ін.
Метрика заснована на інформації про
проблеми, які надійшли від
користувачів ПЗ. Служить оцінкою
якості розробленого програмного
продукту.

Використовується при оцінці
якості тестування.

Метрика оцінює тимчасові витрати на
підготовку, виконання і
документування тестування.
Підготовка тестування являє собою
діяльність по плануванню, розробці
Метрика є нескладною для
тестових дій і розгортання тестового
середовища. Тимчасові витрати
розрахунків і тому широко
залежать від складності системи, що застосовується при плануванні
різних видів тестування.
розробляється, ступеня детальності
вимог і їх документованості, а також
досвіду інженерів тестування.
Виконання тестування являє собою
тестові прогони і документування
результатів тестування.

Вартість тестування включає в себе
витрати на пошук дефектів і
амортизацію обладнання для
проведення тестування.

Разом з вартістю виправлення
дефектів метрика часто
використовується в якості
критерію припинення
тестування, хоча технічно
обумовлених причин для цього
немає.

Для планування процесу тестування
використовується поняття обсягу
Для планування тестових
тестування, визначене як планований
тестовий набір, виражений в кількості наборів використовується план
розроблених тестів. Ця метрика
тестування, який пов'язує
вимоги до ПЗ з відповідними
важлива як для планування, так і
тестовими випадками.
згодом для обчислення похідної
метрики, що оцінює повноту
тестування.
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Таблиця 2. Результати моніторингу вимірюваних метрик

Направленість
метрики

Кількість дефектів на
рядоккоду

Тестове покриття
(повнотатестувания)

Результативність
тестування

Короткий опис

Примітка

Загальна кількість дефектів,
виявлених в програмному
продукті, в перерахунку на
кількість рядків у вихідному
коді. Дана метрика показує
щільність помилок в
програмному продукті.

На основі аналізу щільності
помилок в декількох версіях
одного проекту роблять
висновок про необхідність
продовження або можливості
припинення робіт з тестування.

Конструктивні методи
визначення повного тестового
набору невідомі, хоча з цього
питання є велика кількість
Тестове покриття являє собою
літератури. Практично всі
відношення планованого
джерела передбачають
тестового набору до повного
структурні методи тестування,
тестового набору. Це
найважливіший критерій, який які дозволяють оцінити тестове
покриття операторів, умов і
має відношення до оцінки
логічних шляхів. На жаль, це
готовності продукції.
громіздкі процедури, які мають
обмежене застосування на
практиці.
Для оцінки результативності
Ця важлива оцінка спирається
(якості) тестування
виключно на досвід
використовується метрика,
тестувальника і
заснована на відношенні
кількості дефектів, знайдених на використовується при аналізі
результатів тестування для
етапі тестування, до загальної
кількості дефектів, знайдених на поліпшення всього процесу.
етапі тестування і експлуатації.
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Проблема стійкості функціонування авіаційних бортових мереж в зоні аеровузла стоїть
особливо гостро в зв'язку з необхідністю безумовного забезпечення безпеки польотів, виключення льотних пригод і передумов до них. Ця проблема посилюється через безперервні
зміни структури мережі - одні літаки як мережні елементи входять в зону відповідальності аеровузла, інші виходять. Цей процес є суттєво нестаціонарним. Для забезпечення
безпеки мережі при наявності зовнішніх і внутрішніх заважаючих впливів необхідно не
просто підвищувати енергетичні та інформаційні ресурси, а застосовувати оптимальні
методи управління реконфігурацією мережі. В роботі запропоновані математичні моделі марковських процесів загибелі і розмноження з нестаціонарними імовірностями переходу, якими описується поточний стан локальної авіаційної бортової мережі аеровузли.
Виїдена система рівнянь Колмогорова - Чепмена для нестаціонарних ймовірностей стану мережі. Застосовано метод гаусовської апроксимації розподілу координат системи в
просторі станів
Ключові слова: авіаційна бортова мережа, рівняння Колмогорова - Чепмена, марковський процес, процес загибелі і розмноження

Вступ
В даний час активно впроваджуються локальні комп'ютерні мережі різного
масштабу типу стільникових інформаційно-комунікаційних і обчислювальних систем з самоорганізацією. Вони мають
змішану структуру "борт–борт" або
"борт–земля". Завдяки таким системам
забезпечуються швидкий і економічний
доступ протягом польотів середньої і малої протяжності. Для реалізації "безшовної" технології [1] при побудові інтегрованої мережі аеровузла, перш за все, необхідно визначитися з комутаційними
пристроями - їх принципами побудови,
мережними протоколами і специфікою
обробки даних. Наприклад, при застосуванні супутникових сегментів в складі
інформаційно-обчислювальної мережі необхідно враховувати затримки доставки
даних. Для супутників, які знаходяться на

високих геостаціонарних орбітах, тільки
затримки на поширення сигналу від користувача до супутника і назад становлять
близько 250 мілісекунд. Тому в інтегрованих комутаційних вузлах, побудованих
на базі маршрутизаторів, комутаторів
звичайних
(Switch)
і
програмних
(Softswitch), систем передачі даних через
IP-мережі (IP Multimedia Subsystem – IMS)
набори протоколів доставки даних повинні бути доповнені протоколами тривалого зберігання і гарантованої доставки даних (по типу протоколів мереж з толерантністю до затримок – Delay-Tolerant
Networks – DTN). Крім того, необхідно
забезпечувати взаємодію між успадкованими мережами ATN на основі еталонної
моделі OSI і майбутніми мережами
ATN/IPS на основі стандарту IPv6. В подальшому планується впроваджувати модифіковані архітектури протоколів і ін-
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терфейсів [2] для застосування в інтегрованих аеровузлових мережах.
Якщо розглядати аеровузол як автономний елемент авіатранспортної інфраструктури, то одним з найважливіших автономних мережних сегментів аеровузла,
відповідно, є авіаційна бортова мережа з
мобільними вузлами. Принциповою особливістю мережі з мобільними вузлами є її
змінна структура. Внаслідок переміщення
літальних апаратів (ЛА) в зоні аеровузли
поточна топологія і кількість мережних
елементів безперервно змінюються: одні
ЛА входять в зону відповідальності аеровузла, інші, навпаки, з неї виходять.
Метою даного дослідження є побудова математичної моделі авіаційної бортової мережі як стохастичного керованого
об'єкта. Для управління безпекою мережних структур необхідно розробити рівняння і структурні схеми систем з використанням методів теорії марковських
процесів та теорії систем зі змінною структурою.
Терміни та визначення
Перш ніж розглядати конкретні питання побудови та керування інформаційно-керуючими системами авіації, доцільно надати основні терміни та визначення,
пов’язані з питаннями, що розглядатимуться. Для детального ознайомлення з
особливостями побудови обчислювальних (комп’ютерних) мереж можна порадити книгу В.Г.Оліфер, Н.А.Оліфер
«Комп'ютерні мережі. Принципи, технології, протоколи». Чергове (четверте) видання найвідомішого і популярного підручника по комп'ютерних мережах повністю перероблено і оновлено відповідно до
сучасного рівня розвитку мережних технологій. Популярність підручника така,
що його видавали на англійській, іспанській, португальській та китайській мовах;
зокрема у Великобританії у видавництві
Wiley вийшло стереотипне англомовне
видання Computer Networks: Principles,
Technologies and Protocols for Network
Design – Natalia Olifer, Victor Olifer
November 2005. – 974 pp. При наведенні
термінів, які здаються важливими, будемо

керуватися в основному згаданою книгою.
Складена мережа – сукупність мереж з різними принципами передачі інформації між кінцевими вузлами. Для визначення складеної мережі в англомовній
літературі служить термін інтермережа
(internetwork).
Компонентами складеної мережі
можуть бути як локальні, так і глобальні
мережі.
Неоднорідні (гетерогенні) мережі,
які складаються з різних робочих станцій,
операційних систем і додатків, а для реалізації взаємодії між комп'ютерами використовують різні протоколи. Різноманітність всіх компонентів, з яких будується
мережа, породжує ще більшу різноманітність структур мереж, які утворюються з
цих компонентів.
Мережний сегмент (автономний
мережний сегмент) – логічно або фізично
відокремлена частина мережі. Розбиття
мережі на сегменти здійснюється з метою
оптимізації мережного трафіку та/або
підвищення безпеки мережі в цілому.
Інформаційно-керуюча (іноді – інформаційно-управляюча) система критичного застосування – це система з жорсткими вимогами до живучості, надійності, безпеки та дотримання найбільш важливих принципів побудови (наприклад,
нейтралізації наслідків відмови будьякого елемента програмно-апаратних засобів інформаційно-управляючої системи). Однією з найважливіших властивостей систем критичного застосування є
спроможність видавати результати обробки інформації у реальному часі при великих перепадах обчислювального та комунікаційного навантаження.
Аеровузол (англ. Air Cluster) – сукупність близько розташованих аеродромів,
організація і виконання польотів з яких
вимагають спеціального узгодження і координації. Наприклад, до лондонського
аеровузла прийнято відносити аеропорти
Хітроу (Heathrow), Гатвик (Gatwick), Станстед (Stansted), Фарнборо (Farnborough).
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Такі терміни, як, наприклад, "складена мережа", "гетерогенна мережа" або
"автономний мережний сегмент" є загально вживаними і уповні зрозумілими для
спеціалістів. Інші терміни, можливо, потребують додаткових пояснень або обумовлених сфер застосування.
Постановка завдання
Розглянемо типову структуру і параметри авіаційної бортової мережі з мобільними вузлами.
Реальні динамічні системи, і, зокрема, системи управління мережною структурою мають елементи, що випадково
змінюються, а процеси в них визначаються рівняннями з випадковими параметрами. Випадкові зміни параметрів є повільними в порівнянні з часами процесів
управління, що протікають в системі. Отже, ці зміни розглядаються не як статичні
нелінійності, а як малі параметри збурення. На малому інтервалі спостереження
зміни параметрів також малі та з прийнятною для практики точністю апроксимуються лінійними функціями. Відповідні
системи класифікуються як лінійні параметричні. Практично при аналізі таких
систем слід враховувати випадкові зміни
параметрів в ансамблі однотипних систем. Структура рівнянь, якими описується
їх стан, однакова для всіх систем, а параметри систем розглядаються як випадкові
величини, а не як випадкові функції.
Однією з основних проблем організації та функціонування авіаційних бортових мереж є забезпечення їх безпеки і
захисту інформації, що циркулює в мережі. Оскільки авіаційні бортові мережі в
принципі можуть бути тільки бездротовими, їх вразливість до несанкціонованого доступу (вторгненням) є досить високою. При цьому загрози можуть бути як
зовнішніми, так і внутрішніми (наприклад
від пасажирів, які перебувають на борту
повітряного судна (ПС) і одержують сервісну і медійну інформацію через інтерфейси загального доступу [4]).
Процес зміни топології і структури
бортовий авіаційної мережі представимо
у вигляді процесу "загибелі і розмножен-
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ня". Подія появи нового мережного вузла
розглядається як розмноження, вихід вузла із зони покриття мережі – як загибель.
Крім того, приймемо припущення про те,
що ймовірність одночасної зміни двох і
більше вузлів - величина другого порядку
малості і тут не розглядається.
Слідуючи [5], стосовно до задачі організації авіаційної бортової мережі розглянемо стану і параметри входять в неї
мережних вузлів. Одне з станів відповідає
повній відсутності вузлів (літаків в зоні
аеровузли), а інші - функціонуванню з різним їх кількістю. Перенумерувати все
структури в можливій послідовності від
відсутності елементів мережі до стану
максимального дозволеного їх кількості в
зоні аеровузли, отримаємо кінцеве число
можливих структур. Перехід системи з
одного стану в будь-яке інше характеризується відповідними імовірностями.
Можна показати [5], що цей процес є марковським з кінцевим числом станів. Перехідні імовірності не залежать від поведінки системи до моменту часу t і визначаються тільки ймовірністю стану системи і тривалістю інтервалу ∆t – величини
другого порядку малості.
Таким чином, отримуємо систему зі
змінною структурою або мультиструктурну систему, математична модель якої
описується марковським процесом загибелі і розмноження [6]. Без будь-якої
втрати спільності опису приймемо
0 ≤ N ≤ 7 , тобто загальне число елементів мережі в моменти часу ti може змінюватися від нуля (відсутність літаків в зоні
аеровузла) до 7 (максимально дозволену
кількість літаків в зоні аеровузла). При
переході зі стану j в стан j + 1 конфігурація мережі змінюється відповідним чином з інтенсивністю реконфігурації, що
дорівнює µ p . При цьому вважається, що
ймовірність переходу зі стану j в стан
j + m, m ≥ 1 є величини другого порядку малості.
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онування авіаційної бортової мережі, яка
відображає мультиструктурну систему,
математична модель якої описується марковським процесом загибелі і розмноження.

Математична модель системи управління структурою мережі
Керуючись наведеними вище міркуваннями, побудуємо математичну модель
системи управління структурою мережі.
На рис. 1 надана модель процесу функціλ0(t)
P0(t)

λ1(t)
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λ2(t)
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Рис. 1. Модель процесу функціонування авіаційної бортової мережі

λi , i = 0,7

– інтенсивності переходів;

µ p – інтенсивність реконфігурації мережі при зміні її параметрів
Ймовірності знаходження мережі в
певному j -му стані Pkj в рамках моделі
загибелі і розмноження визначаються з
рівнянь Колмогорова-Чепмена [6] з урахуванням умови нормування
N −1

∑ P (t ) = 1:
k =0

k

− P0 ( t ) 7λ d +P1 ( t ) μ ð =0;

 P0 ( t ) 7λ d − P1 ( t ) ( μ ð + 6λ d ) +P2 ( t ) μ ð =0;
 P t 6λ − P t μ + 5λ +P t μ =0;
2 ( )( ð
d)
3( ) ð
 1( ) d
 P ( t ) 5λ − P ( t ) ( μ + 4λ ) +P ( t ) μ =0;
2
d
3
ð
d
4
ð

 P3 ( t ) 4λ d − P4 ( t ) ( μ ð + 3λ d ) +P5 ( t ) μ ð =0;
 P t 3λ − P t μ + 2λ +P t μ =0;
5 ( )( ð
d)
6( ) ð
 4( ) d
 P ( t ) 2λ − P ( t ) ( μ + λ ) +P ( t ) μ =0;
d
6
ð
d
7
ð
 5
 P6 ( t ) λ d − P7 ( t ) μ ð =0,

(1)

де λ d – інтенсивність відключення того
чи іншого елемента мережі з будь-якої
причини (ослаблення сигналу при видаленні літака від зони покриття, поява завад даному абоненту та ін.).
Принциповою відмінністю системи
рівнянь (1) від рівнянь звичайної моделі
загибелі і розмноження є нестаціонарність ймовірностей переходу Pi ( t ) на ін-

тервалі спостереження. Рішення в замкнутій формі для такої системи неможливо отримати в принципі, тому необхідно застосовувати наближені (чисельні)
методи аналізу. Для кожного типу структури мережі, інтенсивності відключення
мережного елемента і заданого критерію
зв'язності базової станції бездротової мережі з цим елементом lwn ≥ lqos ( lwn ≥ 1
або lwn ≥ 2 ) проводиться розрахунок коефіцієнта захищеності елемента, яким характеризується ймовірність його знаходження в стані з заданим числовим показником якості сервісу lqos .
У мультіструктурній системі з матричними функціями поглинання і відновлення реалізацій ν ( t ) типу стохастичних
матриць [7,8] ймовірності стану визначаються з рівнянь типу (1) незалежно від
рішення рівнянь для вихідних змінних
стану. Ці функції визначаються з рівнянь:
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N

N

r =1

r =1

pl′ ( t ) = pl ( t ) ∑ ν lr ( t ) + ∑ pr ( t ) ν rl ( t ),

pl ( t0 ) = pl 0 , l = 1, N

(2)

спостереження постійні, то рішення рівнянь (1) є дозвіл повної проблеми власних
значень [6]. Воно повністю визначається
початковими умовами і корінням характеристичного рівняння:

Ймовірності стану системи визначаються тільки матрицями потоків поглинання і відновлення, що не залежить від
станів системи. Якщо все інтенсивності
переходів на інтервалі
N

λ
+
 1 ∑ ν1r
r =1


 −ν12

M


 −ν1
N
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L λ N + ∑ ν Nr 
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N

λ 2 + ∑ ν 2r
r =1

M
−ν 2 N

Для

нестаціонарного
випадку
( νlr ( t ) = var, ν rl ( t ) = var ) матриця в
лівій частині рівняння (3) є несиметричною. Однак і в цьому випадку чисельне
рішення рівняння (3) не представляє нездоланних труднощів. Існують добре розроблені методи обчислення власних значень і власних векторів несиметричною
матриці шляхом приведення її до верхньої майже трикутної форми Гесенберга і
застосування методів LR- або QRітерацій. У зв'язку з нагнітанням обчислювальних потужностей в мережне комутаційне обладнання таке завдання може
вирішуватися в реальному часі навіть на
прикордонних вузлах мережного периметра.

−ν N 1

(3)

Як випливає з рівняння (2), мережа
як об'єкт управління описується рівнянням N -го порядку. З теорії систем зі
змінною структурою [6] слідує, що система є повністю керованою, якщо для об'єкта управління, описуваного рівнянням
N -го порядку застосовується керуючий
пристрій з N − 1 ланкою змінної структури.
Моделі процесів стохастичної реконфігурації мережі з мобільними абонентами
Рівняння системи реконфігурації
мережі мають вигляд:

R ( p ) Y = − k [U + X ] + R ( p ) f ;



N −1
1  ( j)

j
U = ∑ u j , u j =  s21 Y j + s12( ) Y j sgn g  ; 
2
j =1

j −1

Yj = p Y , g = Q ( p )Y ,

де R ( p ) =

N

N

j =0

j =1

∑ a j p j , Q ( p ) = ∑ c j p j−1 , s21( ) = l1 j + l2 j , s12( ) = l1 j − l2 j ,
j

j

(4)
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X ( t ) – випадкова завада з параметрами,
в загальному випадку залежать від часу:
середнім значенням і спектральної щільністю; - Детермінована функція управління; - Оператор Лапласа. Ланки управління
являють собою перемикачі на ту чи іншу
структуру, найбільш ефективну в поточний момент. Перемикання здійснюється
при зміні знака керуючого сигналу.
Для отримання асимптотичних оцінок ефективності системи управління захистом мережі доцільно використовувати
метод гаусом апроксимації функції розподілу координат в просторі станів. Правомірність такого підходу, як зазначалося
вище, обумовлюється нормалізацією процесів, що протікають в складних системах. Тоді можна
застосовувати статистичну лінеаризацію
нелінійностей, яка полягає в наступному.

Передбачається, що в малій ε околиці зображуючої точки розподіл
ймовірності фазових координат можна
апроксимувати гаусовським розподілом.
Тоді, розклавши вектор стану (фазових
координат), в ряд Тейлора з утриманням
перших двох членів, досить скласти рівняння для вектора математичних очікувань і кореляційної матриці фазових координат системи.
Для розглянутого випадку вектор Y
системи управління замінюється його математичним очікуванням m1 , обчисленим
шляхом статистичного усереднення в ε околиці, а елементи векторів u і X творами їх математичних очікувань на
відповідні елементи кореляційної матриці:

k n−1  (i )
( j)
 + R ( p ) f ;
s21 m j + s22
ϕ
∑
j
0

2 j =1 

j −1

mg = Q ( p ) m1 , m j = p m1 ,

R ( p ) m1 = −

де ϕ0 j - Коефіцієнти розкладання векторів, описуваних рівнянням (5), у вигляді
лінеаризованої
залежності
ϕ j (Y1 , Y2 ) = ϕ0 j + k1Y01 + k2Y02 . Вибір коефіцієнтів k1 і k2 здійснюється виходячи
з умови нормування по змінним стану системи.
Відповідно до поставленої мети роботи отримані рівняння і структурні схеми систем управління безпекою мережних структур. Для досягнення поставленої
мети застосовано математичний апарат
методів теорії марковських процесів та
теорії систем зі змінною структурою.
Специфіка авіаційних бортових мереж полягає в безперервній зміні структури і складу користувачів мережі і в підвищених вимогах до захисту від зовнішніх і внутрішніх впливів. Для реалізації
різних сценаріїв еволюції мобільних мережних структур в умовах не тільки па-

(5)

раметричної і структурної невизначеності, а й невизначеності цілей конфлікту доцільно використовувати найбільш універсальні методи статистичного опису вихідних даних і власне процесів протиборства. У той же час необхідно отримувати
рішення в замкнутій формі - у вигляді систем функціональних рівнянь, алгоритмів
і схем, асимптотичних оцінок. Універсальним апаратом для вирішення цих завдань є теорія марковських процесів, зокрема, процесів загибелі і розмноження,
якими з достатньою для практики адекватністю і точністю описуються процеси
розвитку конфлікту.
Нелінійності в перемикаючих чарунках доцільно апроксимувати методом
статистичної лінеаризації.
Справа в тому, що чим більш складною та розгалуженою є динамічна система, тим ближче до гаусовських процеси,
що в ній протікають. Крім того, при достатньо великому часі спостереження та
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накопичення інформації, а також при збільшенні відношення енергії корисних сигналів до енергії шумів та завад апостеріорна точність оцінок зростає. Відповідно,
точність стохастичної (гаусовської) апроксимації покращується.
Висновки
Відповідно до поставленої мети роботи отримані рівняння і структурні схеми систем управління безпекою мережних структур. Для досягнення поставленої
мети застосовано математичний апарат
методів теорії марковських процесів та
теорії систем зі змінною структурою.
Специфіка авіаційних бортових мереж полягає в безперервній зміні структури і складу користувачів мережі і в підвищених вимогах до захисту від зовнішніх і внутрішніх впливів. Для реалізації
різних сценаріїв еволюції мобільних мережних структур в умовах не тільки параметричної і структурної невизначеності, а й невизначеності цілей конфлікту доцільно використовувати найбільш універсальні методи статистичного опису вихідних даних і власне процесів протиборства. У той же час необхідно отримувати
рішення в замкнутій формі – у вигляді
систем функціональних рівнянь, алгоритмів і схем, асимптотичних оцінок. Універсальним апаратом для вирішення цих
завдань є теорія марковських процесів,
зокрема, процесів загибелі і розмноження,
якими з достатньою для практики адекватністю і точністю описуються процеси
розвитку конфлікту.
Нелінійності в перемикаючих чарунках пропонується апроксимувати методом статистичної лінеаризації. Правомірність такого підходу обумовлена ефектами нормалізації в складних динамічних
системах і статистичної стійкості імовірнісних розподілів сумарних потоків вхідних впливів.
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Процес ідентифікації об’єктів в комп’ютерних системах має на меті створення ідентифікаторів для об’єктів в комп’ютерній системі. При великій кількості шумів неможливо однозначно ідентифікувати об’єкт. Для можливості правильної ідентифікації
об’єктів необхідно очистити вхідні дані чи сигнали від завад. Стаття розкриває методику оцінювання результатів фільтрації вхідних даних для визначення методу фільтрації
з мінімальним розходженням отриманого та очікуваного результатів
Ключові слова: фільтрація зображень, ідентифікація об’єктів, шум, методи фільтрації,
лінійна та нелінійна фільтрації, адаптивна фільтрація

Вступ
На сьогоднішній день в спеціальній науково-технічній літературі розкривається різні підходи для вирішення
задач автоматичної ідентифікації зображень. Велика кількість підходів обумовлена обсягами оброблюваних даних для
формування бази знань в системах розпізнавання та труднощами у визначенні
меж об’єкті, що знаходяться на зображенні. Окремо постають проблеми, що
пов’язані з людським фактором, і впливають на якість прийняття рішень під
час безперервної роботи. Перспективним способом подолання цих труднощів
є автоматизація обробки зображень, що
дозволяє істотно скоротити обсяги рутинних і трудомістких робіт по перетворенню використовуваних зображень.
Але для розв’язку цієї задачі необхідно представляти вхідні дані в підготовленому форматі, що знімає навантаження (а відповідно і вимоги до апаратної частини) з системи розпізнавання
образів та дозволяє виконувати процеси
паралельно.
Процес ідентифікації об’єктів в
комп’ютерних системах має на меті створення ідентифікаторів для об’єктів в
комп’ютерній системі, з яким пов’язано

ряд проблем, серед яких високий вплив
шумів у вхідних даних. Так при великій
кількості шумів неможливо однозначно
ідентифікувати об’єкти на зображеннях,
що унеможливлює процес розпізнавання,
який включає в себе як класифікацію
об’єкта так і визначення конкретного екземпляру.
Таким чином для можливості коректної ідентифікації об’єктів необхідно проводити попереднє очищення вхідних даних від завад та приведення цих даних до
математичного представлення, яке спрощує подальший процес ідентифікації. Для
позбавлення зображення від наслідків
описаних шумів використовується один з
фільтрів і їх використання проводиться на
розсуд користувача з точки зору отриманих після обробки зображення результатів. Налаштування автоматичного підбору
фільтру передбачає використання експертної системи, яка на основі параметрів
зображення зможе підібрати фільтр для
кожного кінцевого зображення.
Постановка проблеми
Очищення вхідних даних від завад
здійснюється за допомогою різноманітних фільтрів. В залежності від типу завад
одні види фільтрів можуть бути дещо
ефективніші за інших.
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На практиці для приглушення шумів
використовується такі методи фільтрації як
лінійна та нелінійна (медіанна) фільтрації, а
також використовуються адаптивні фільтри. Метод фільтрації обирається в залежності від характеру завади в сигналі. Використання алгоритмів для знаходження оптимального методу фільтрації в залежності
від типу завад у вхідних даних дозволить
знизити кількість проблем, пов’язаних з
процесом ідентифікації. Для підбору оптимального методу фільтрації система повинна вміти кількісно оцінити оптимальність
методів фільтрації. Тому мета дослідження
полягає в отриманні методики оцінювання
результатів фільтрації вхідних даних для
визначення методу фільтрації з мінімальним розходженням отриманого та очікуваного результатів.
Для створення алгоритму підбору методів фільтрації доцільно розглянути кожен
алгоритм окремо. І на основі проведеного
аналізу створити метод визначення найбільш адекватного способу фільтрації для
кожного вихідного зображення.
Лінійна фільтрація
При використанні лінійної фільтрації
відклик маски задається сумою добутків
пікселів в області покриття фільтру. В якості лінійного згладжуючого фільтру використовується усереднюючий фільтр з вихідним значенням якого є середнє значення
по межам маски фільтру. Подібний фільтр
використовується для задач видалення зернистості зображення, що була викликана
імпульсним шумом [3,5]. Формула відгуку
усереднюючого фільтру, призначеного для
фільтрації зображення f з розмірами [1]:
g ( x, y ) =

m −1
2

n −1
2

∑ ∑ w( s, t ) f ( x + s, y + t )

s=

m −1 n −1
t=
2
2

де w(s,t) – елемент ядра згортки зображення розміром m×n; s, t – координати
ядра згортки по вісям абсцис та ординат.
x = 0,1,2,..., M − 1 , y = 0,1,2,..., N − 1 – координати початкового зображення f .
В зручному для програмного
представлення формі подібний фільтр
можна представити в вигляді:

Gi , j =

m −1
2
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n −1
2

∑ ∑W

m −1 n −1
s=
t=
2
2

s ,t

⋅ E(i + s ),( j + t )

де Gi , j – елемент матриці зображення після фільтрації;
Ws ,t – елемент масиву ядра згортки, розмірністю m × n ;
Ei , j – елемент матриці початкового зображення.
Нелінійна фільтрація
При медіанній фільтрації значення
пікселів представляють собою усереднене значення точок певної околиці. Часто при вирішенні задач усунення шуму
медіанний фільтр є більш ефективним,
ніж звичайне усереднення, так як призводить до менших спотворень кордонів
виділених об'єктів. В якості маски при
медіанній фільтрації використовується
двовимірне вікно з центральною симетрією, при цьому його центр розташовується в поточній точці фільтрації [2,6].
Формулу двовимірного медіанного фільтра визначає вираз
Gi , j = med Ei + s , j + t ; ( s, t ) ∈W ; i, j ∈ Z 2 ,
де Gi,j – елемент матриці зображення після фільтрації; Ws,t – елемент масиву апертури зображення, розмірністю m × n ;
Ei , j – елемент матриці початкового зображення
Адаптивна фільтрація
В основі адаптивної фільтрації покладено фільтр Вейнера, який є одним з типів
лінійного фільтра для адаптивної локальної
обробки зображень. Якщо значення середньоквадратичного відхилення інтенсивності пікселів в даній локальній області велике,
то фільтр Вейнера виконує згладжування і,
навпаки, при меншому відхиленні область
згладжування більше. Цей підхід часто буває більш ефективним, ніж звичайна лінійна фільтрація [2,7].
Перевага адаптивного фільтра полягає в тому, що він зберігає краї та інші високочастотні частини об'єктів зображення.
Фільтр Вейнера вимагає більшого часу для
обчислень, ніж лінійний фільтр [4]. Серед-

[

]
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нє значення яскравості обчислюється для
центрального пікселя маски, що містить
значення яскравості вихідного зображення
в покритій маскою локальній області
1 m n
w=
∑∑Wi, j .
m ⋅ n i =1 j =1
Дисперсія маски обчислюється як:
1 m n
δ2 =
(Wi , j − w) 2
∑∑
m ⋅ n i =1 j =1
В даному алгоритмі для кожного
нового положення вікна маски заново
вираховуються
відповідні
значення.
Згладжування шуму оцінюється через
середнє квадратичне відхилення.
Оцінка якості фільтрації зображення
Для оцінки якості фільтрації зображення пропонується використовувати метод, що потребує наявності трьох зображень: E – початкове зображення, Y – зображення з шумами, H – зображення, що
було отримано після накладення фільтру на
зображення Y.
Першим кроком є накладання фільтрів на зашумлене зображення Y для отримання відфільтрованих зображень H1 – Hn,
де n – порядковий номер зображення, до
якого був застосований один з вище згаданих алгоритмів фільтрації.
Після фільтрації зашумленого зображення Y ми отримаємо зображення набли-

А)

жене до E (початкового зображення). Відповідно, чим нижча різниця між початковим та відфільтрованим зображенням – тим
менше рівень шуму на зображенні. Для
оцінки різниці в зображеннях варто отримати результуючу матрицю. Отримання
результуючої матриці зображення розмірністю m×n:
Ri , j = Ei , j − H i , j
де i = 1, m , j = 1, n ; R – результуюча матриця, отримана при відніманні від початкового зображення відфільтрованого.
Після чого, усереднивши значення
матриці отримується числовий показник r:

∑ ∑
r=
m

n

i =1

j =1

Ri , j

( m ⋅ n)
В ідеальному випадку він повинен
бути наближений до 0. Значення ry обчислюється майже так як і значення r тільки
для отримання результуючої матриці R
використовується наступна формула:
Ri , j = Ei , j − Yi , j
Чим більшою є різниця ∆r :
∆r = ry − r
та чим більше r є наближеним до 0. Тим
менша різниця між початковим зображенням та відфільтрованим (рис. 1).

Б)

В)
Г)
Д)
Рис. 1. Представлення оригінального, зашумленого та відфільтрованого зображень:
а) початкове зображення, б) зашумлене зображення, в) зображення після лінійної фільтрації,
г) зображення після нелінійної (медіанної) фільтрації, д) зображення після адаптивної
фільтрації
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На рисунках показано різницю між
початковим зображенням (рис. 1,а), зображенням з накладанням шумів (рис.
1,б) та лінійним (рис. 1,в), медіанним
(рис. 1,г) та адаптивним (рис. 1д) алгоритмами фільтрації. Також наведено результати підрахунку середнього відхилення по
зображенням.
В межах експерименту було проведено більше 100 оцінок фільтрів зашумлених зображень і порівняння отриманої
оцінки з думкою експерта, яка була заснована на візуальному аналізі результатів роботи фільтра. Результати дослідження показали, що без фільтрації середня оцінка відхилення дорівнює – 3245, з
лінійною – 2846, з нелінійною – 2315, з
адаптивною – 1782.
Оцінка за приведеним кількісним
показником показала 89,54% відповідності до думки експерта.
Висновок
В статті було запропоновано метод
який дозволяє обрати найбільш адекватний спосіб фільтрації вихідного зображення на основі аналізу наявних шумів.
В ході дослідження було проведено
ряд експериментів в результаті яких було
доведено, що даний метод дозволяє оцінити ефективність застосування конкретного методу фільтрації.
Запропонований метод може бути
використаний в комп’ютерних системах,
де необхідно вирішити задачу оцінки
ефективності використання фільтру, опираючись на певений очікуваний результат. Прикладами таких комп’ютерних систем є системи відеонагляду, системи
розпізнавання номерів та системи доповненої реальності.
Оскільки запропонований метод
оцінки вимагає наявність оригінального
незашумленого зображення для оцінки
ефективності використаного методу фільтрації, що є незручним при використанні
на реальних системах, тому подальше дослідження передбачає використання оцінки якості фільтрації зображення в автома-
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тичних системах підбору фільтрів для довільних вхідних даних.
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РОЗПОДІЛ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
Національний авіаційний університет
olexazholdak@mail.ru
Розглянуто проблему побудови математичної моделі задачі керування технічним обслуговуванням повітряних суден, яка б дозволяла використовувати сучасні обчислювальні
засоби для оперативного її розв’язання. Описана декомпозиція задачі оперативного
управління ТО ПС, яка приводить проблему нелінійності математичної моделі до
розв’язання трьох задач з лінійною структурою із застосуванням до їх реалізації комбінаторних методыв, які мають скінченну множину розв’язків і дають можливість
отримання результату за припустимий час
Ключові слова: технічне обслуговування, декомпозиція, оптимізація

Вступ
Задачі технічної підготовки (обслуговування) повітряних суден до польотів
присвячено багато робіт, які можна згрупувати за ознакою математичного апарату, який використовується. Методи, що
застосовуються при моделюванні процесу
підготовки ПС до польотів, базуються на
математичному моделюванні, теорії розкладів, математичному програмуванні,
теорії штучного інтелекту.
Склад і черговість виконання робіт
визначається документом, що зветься регламентом технологічного обслуговування. Виконавцями якого є спеціалізовані
бригади обслуговування. Для кожного
комплексу робіт заданий директивний
строк його завершення, що визначає, у
свою чергу, строки початку і закінчення
кожної операції.
В умовах обмеженості ресурсів та
перетину часових відрізків виконання
взаємопов’язаних робіт [1], задача потребує застосування методів математичного
моделювання та розв’язання засобами обчислювальної техніки.
Необхідно так розподілити всю сукупність технологічних операцій між групами виконавців, щоб виконання кожного
комплексу робіт було завершено до встановленого строку.
З урахуванням динамічного характеру зміни умов, в яких розв’язується дана задача, математична постановка та ав-

томатизація складають значні проблеми в
теоретичній та практичній реалізації.
Загальна постановка та розподіл задачі ТО ПС
Для побудови математичної моделі,
з поміж інших, необхідні наступні наступні данні:
r – кількість комплексів робіт;
n – кількість груп виконавців;
tlп , tlк – моменти часу початку і закінчення роботи l-ої групи виконавців у даному періоді;
Lij – множина груп виконавців, які
мають право виконання j-ої операції в iму комплексі взаємопов'язаних робіт.
Час початку виконання j-ої операції
i-го комплексу визначається як функція
шуканих змінних згідно наступній формулі:
tij = tij(1) + tij( 2)
де tij(1) = ∑ xij1l (t1п + y1l ) ;
l∈Lij

tij( 2 ) =
k −l

+∑

∑ ∑ x [t
m

l∈Lij k = 2

∑ ∑ (x

k ′ =1 i′∈I l j ′∈ J l

k −l

+∑

∑ ∑ (x

k ′ =1 i′∈I l j ′∈ J l

ijkl

i ′j ′k ′l

i ′j ′k ′l

п
l

+ ykl +

τ i′j′ + y k ′l )

τ i′j′ + y k ′l )

]
].

В математичну модель задачі оперативного керування ТО ПС входять наступні обмеження:
− що забезпечують виконання всіх
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операцій:
k −l

∑∑ x

ijkl

= 1, i = 1, r , j ∈ J ;

l∈L*

− що відображають вимогу приналежності часу початку виконання кожної
операції допустимому діапазону:
Tijп ≤ tij ≤ Tijк − τ ij , i = 1, r , j ∈ J ;
− що виключають можливість призначення більш ніж однієї операції на кожній позиції графіку роботи групи виконавців:
∑ ∑ xijkl = 1, l = 1, n, k = 1, m ;
− що лімітують тривалість робочого дня груп виконавців:
m 

 ∑∑ xijklτ ij + ykl  ≤ tlк − tlп , l = 1, n .
∑


k =1  i∈I j∈J

l

Критеріальна функція, що характеризує кількість груп виконавців, що залучаються до виконання робіт по ТО АТ,
виражається формулою:
n m 

f1 ( x ) = n − ∑ I 1 − ∑ ∑ xijkl  ,
l =1 k =1 
i∈Il j∈J il


що може бути замінена критеріальною функцією
n m 

f1′( x ) = ∑ I 1 − ∑ ∑ xijkl  .
l =1 k =1 
i∈Il j∈J il


Тоді степінь рівномірності розподілу числа операцій між групами виконавців характеризується критеріальною функцією
l ∈L*

N m
−∑
n* k =1

∑ ∑x

ijkl

i∈I l

,

j∈ J il

де N – сумарна кількість операцій, що передбачені всією сукупністю комплексів
робіт: N = J
L* – множина груп виконавців, що залучаються до виконання операцій;
n* – кількість таких груп, що дорівнює
*
n = L* .
Ступінь рівномірності розподілу загальної тривалості виконання операцій
між групами виконавців визначається
значенням критичної функції

∑x

τ

ijkl ij

.

j∈J il

Тут τ – сумарна тривалість виконання всіх операцій розглянутої сукупності
комплексів робіт:
r

τ = ∑ ∑ τ ij .
i =1 j∈ J

Критеріальна функція, що характеризує величину витрат на виконання всієї
сукупності комплексів робіт, може бути
виражена формулою
r

f 4 (x ) = ∑

i∈I l j∈J il

f 2 (x ) = ∑

τ m
∑∑
n* k =1 i∈Il

f 3 (x ) = ∑

l ∈Lij k =1

l
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∑

m

∑ cijl ∑ xikl ,

i =1 j∈ J i l ∈Lij

k =1

де cijl – вартість виконання j-ої операції іго комплексу робіт l-ої групи виконавців.
Критеріальну функцію має сенс використовувати тільки в тому випадку, коли вартість виконання однієї і тієї ж операції різними групами виконавців різна.
При
цьому
значення
cijl , i = 1, m , j ∈ J i , l ∈ Lij
повинні
бути
включені в число вихідних даних.
Задача оперативного планування ТО
ПС полягає в пошуку такого вектора z*
значень
незалежних
змінних
xijkl ∈ {0,1}, i = 1, r , j ∈ J i , k = 1, m, l = 1, n ;
ykl ≥ 0 , k = 1, m , l = 1, n , котрий перетворює в оптимум одну з критеріальних функцій при дотримані системи обмежень.
Вибрана критеріальна функція підлягає
максимізації, інші функції повинні бути
мінімізовані; одночасне використання декількох критеріальних функцій ускладнює задачу.
За параметричними даними вектора
z* складаються графіки робіт груп виконавців, що формально описуються упорядкованими множинами наступного виду:

{(

)

Gl = ikl ; jkl ; tikljkl;tikljkl +τikljkl , k = 1, m},

l = 1, n

тут ikl – номер комплексу робіт, у якому lта група виконавців повинна виконати j-у
операцію, що займає в робочому графіку
даної групи k-у по рахунку позицію;
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tikl jij та tikl jkl + τ ikl jkl – планований час початку і закінчення виконання цієї операції,
відповідно.
Таку нелінійну, екстремальну задачу
з булевими змінними доводиться розподілити на дві задачі, що вирішуються послідовно, як то на задачу
розподілу
операцій між групами виконавців та задач призначення часу початку виконання
робіт [2].
Надалі для розв’язання задачі ТО
ПС пропонується виключити нелінійність
математичної моделі шляхом подальшої
декомпозиції на підзадачі побудови допустимих послідовностей робіт для кожного виконавця, призначення виконавців
для виконання послідовностей робіт та
призначення часу початку виконання
операцій.
Формалізація та послідовність розв’язку розподілених задач
Для побудови допустимих послідовностей робіт кожного виконавця необхідно насамперед визначити такі показники, як:
I 0 – множина комплексів робіт, i = 1, r ;
J 0 – повна множина операцій, передбачених усіма комплексами,
r

J 0 = U J i0 , j = 1, m ,
i =1

де J – множина операцій, що утворять у
сукупності і-ий комплекс робіт;
L0 – множина виконавців, залучених до
0
i

виконання операцій: l = 1, n ;
T 0 – множина моментів часу початку і
закінчення виконання цих операцій.
Послідовності робіт кожного l-го
l ∈ L0 виконавця визначаються окремо.
Для цього на множині I 0 виділяється

(

)

підмножина I l0 - це комплекси робіт до
виконання яких може бути притягнутий lий виконавець: I l0 = j ∈ J 0 : l ∈ L0j ,

{

}

де L0j – множина виконавців, що володіють правом виконання j-ої операції;

r

J l0 = U J il0 ,
i =1

де J - множина операцій і-го комплексу,
що можуть виконуватися l-им виконавцем:
J il0 = J i0 I J il0 .
0
il

А також на множині T 0 підмножина Tl 0 моментів початку і закінчення цих
операцій. Структура фрагмента технологічного графіка ТО ПС, що представляє
собою область дії l-го виконавця, у сукупності з накладеною на нього множиною
операцій J lo описується (як ізоморфний
йому орієнтований граф) сімейством вузлових підмножин:
Sl0 = J ltПij , J ltКij tij ∈ Tl 0 , i ∈ I l0 , j ∈ J l0 ,

{

}

де J ltПij і J ltКij - множина приналежних J l0
операцій що починаються і закінчуються
в момент часу tij .
Окрім сімейства S l0 для побудови
послідовності робіт l-го виконавця необхідні наступні дані:
tlП – час початку виконання операцій l-им виконавцем;
tlК – час закінчення виконання послідовності робіт l-им виконавцем;
ml0 – максимально припустима кількість операцій, що l-ий виконавець може
виконати.
Формально процедура побудови послідовності робіт l-го виконавця на виділеному фрагменті мережної моделі
J l0 , Tl 0 зводиться до відшукання на ізоморфному йому підграфі орієнтованих
послідовностей без повторення дуг.
Для побудови послідовностей робіт
використовується алгоритм пошуку шляхів заданої довжини на орієнтованому
графі. Тепербудемо вважати, що множина
припустимих послідовностей Р для усіх
виконавців l ∈ L0 визначена і можна переходити до наступних етапів.
Задача призначення виконавців для
виконання послідовностей робіт може ма-

(

)
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ти множину припустимих рішень. Для
відшукання найкращого з них необхідно
побудувати математичну модель задачі.
Нехай J l0 – множина операцій у допустимій послідовності робіт l-го виконавця:
J l0 = U J p , J 0p ⊆ J 0 , l ∈ L0 .
p∈Pl

Тоді у якості шуканих величин, що
визначають нові послідовності робіт виконавців, будемо розглядати логічні перемінні, xlp ∈ { 0,1 } , l ∈ L0 , p ∈ Pl , яким
надається наступний зміст: якщо в результаті рішення задачі виявляється, що
xlp = 1 , це означає, що l-й виконавець повинний виконати операції р-ої послідовності робіт; рівність xlp = 0 означає зворотне.
Задачу призначення виконавців для
виконання послідовностей робіт доцільно
вирішувати в два етапи.
На першому етапі здійснюється вибір послідовності робіт без обліку часових характеристик, а на другому встановлюються моменти початку і закінчення
виконання операцій. У якості шуканих
перемінних виступають величини, y j ≥ 0 ,
j ∈ J * , значення яких характеризують
тривалість простою виконавця перед виконанням кожної j-ої операції.
У задачі призначення часу початку
виконання операцій шукане значення часу визначається як функція
t j = tlпj + ∑ τ j * + y j * + y j , j ∈ J *
j * ∈J * ( j )
,
де l j – виконавець який буде викону-

(

∑ (t
j∈J *

До складу системи обмежень входять співвідношення, що відображають
часові характеристики
t j ≥ max t *j , t норм
, j∈J*
j
та накладаються на тривалість міжопераційних простоїв виконавців:
∑ y j ≤ tlк − tlп − Tpl , l ∈ L* .

{

j ∈ J l*

(

}

)

Висновки
У загальній постановці задача оперативного керування ТО ВС відноситься
до класу нелінійних екстремальних задач
із булевими змінними. В результаті проведеної декомпозиції задачі оперативного
керування технічним обслуговуванням
повітряних суден отримано три окремі
задачі із лінійною структурою, які повинні вирішуватись послідовно. Це дає можливість її реалізації засобами обчислювальної техніки, що може
забезпечити оптимальне розв’язання цієї
задачі в умовах експлуатації автоматизованої системи керування технологічними
процесами ТО ПС в аеропорту.
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вати j-у операцію; J * ( j )
– множина
операцій у послідовності робіт l-го виконавця, що передують j-й операції.
Цільова функція f ( y ) задачі призначення часу початку виконання операцій є спрощеним вираженням функції
f3 ( x, y ) і може бути представлена у виді:
f ( y )=
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j

)

− t норм
→ min .
j
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Введение
Многочисленные исследования показывают, что рассеяние характеристик
механических свойств материалов должно учитываться при создании современных машин и сооружений. Для построения моделей этих характеристик применяют различные статистические методы
[1].
Среди этих статистических методов
широкое распространение получили: методы проверки статистических гипотез,
многофакторный дисперсионный анализ,
регрессионный и корреляционный анализ,
графо-аналитические метод с использованием вероятностных сеток для различных
законов распрелеления и т. д.
Полученные модели рассеяние характеристик механических свойств материалов могут быть использованы для анализа их долговечности.
Постановка задачи
Анализ литературы в сфере статистического анализа долговечности материалов [1; 2] показал, что вопросам оценки предельных свойств различных материалов и систем уделяется широкое внимание. Поэтому в теории надежности в
настоящее время интенсивно развиваются

новые методы статистической обработки
данных, которые направлены на повышение достоверности расчетов текущих и
прогнозируемых значений характеристик
долговечности материалов.
Зачастую статистический анализ
предполагает, что случайные величины
обычно описываются одним законом распределения (нормальным, логнормальным, Вейбулла и другими). В случае графо-аналитического статистического анализа данных на соответствующих сетчатках вероятностей эти данные чаще всего
аппроксимируют единой прямой линией.
Однако на практике такая аппроксимация
не позволяет решать задачи прогнозирования с высокой точностью.
Возможны варианты обработки эмпирических данных в рамках решения задачи сглаживания с использованием, например, аппарата сплайн-аппроксимации,
многосегментной регрессии и т.д. При
использовании
сплайн-аппроксимации
экспериментальных данных, как правило,
рассматривают одинаковые модели аппроксимирующей функции на отдельных
участках, а также равные по длительности
эти участки. При этом минимум среднеквадратической ошибки аппроксимации
находят, рассматривая весь интервал на-
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блюдения за экспериментальными данными.
В этой статье будет рассматриваться
пример решения актуальной научнотехнической задачи использования многосегментной регрессии на сетчатке логнормального распределения для реального примера, представленного статистическими данными об испытании образцов
из алюминиевого сплава на консольный
изгиб с вращением, взятом из [1]. При
этом нахождение точек переключениями
между отдельными сегментами регрессии
будет осуществляться путем определения
и минимизации среднеквадратических
ошибок аппроксимации не на всём интервале наблюдения за данными.
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Основная часть
Для анализа статистических свойств
экспериментальных данных, которые обладают свойством нелинейности, предложено использовать многосегментную регрессии [2].
Во время использования многосегментных регрессий возникает задача определения оптимальных абсцисс точек
переключения [3]. Методику построения
многосегментной регресссии и ее оптимизацию рассмотрим на реальном примере статистических данных относителшьно
испытаний образцов из алюминиевого
сплава на консольный изгиб с вращением.
Статистические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Вариационный ряд значений логарифмов долговечности образцов из алюминиевого
сплава
Номер образца
Логарифм
долговечности
Номер образца
Логарифм
долговечности
Номер образца
Логарифм
долговечности
Номер образца
Логарифм
долговечности
Номер образца
Логарифм
долговечности
Номер образца
Логарифм
долговечности
Номер образца
Логарифм
долговечности
Номер образца
Логарифм
долговечности
Номер образца
Логарифм
долговечности
Номер образца
Логарифм
долговечности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,8669

5,9164

6,0216

6,0386

6,0426

6,0445

6,0645

6,0799

6,0821

6,1062

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6,1082

6,1183

6,1186

6,1238

6,1605

6,1685

6,1746

6,1801

6,1892

6,1951

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6,2071

6,2100

6,2297

6,2608

6,3115

6,3310

6,3688

6,3746

6,3811

6,3829

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

6,3829

6,3918

6,3967

6,4076

6,4089

6,4094

6,4216

6,4328

6,4342

6,4620

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

6,4630

6,4646

6,4704

6,4713

6,4842

6,4975

6,4984

6,5179

6,5200

6,5214

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6,5224

6,5431

6,5464

6,5578

6,5603

6,5607

6,5654

6,5655

6,5793

6,5823

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

6,5916

6,5957

6,6096

6,6471

6,6474

6,6739

6,6739

6,6780

6,6896

6,6916

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

6,7000

6,7086

6,7132

6,7178

6,7197

6,7275

6,7275

6,7392

6,7432

6,7538

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

6,7809

6,7975

6,7975

6,7988

6,8038

6,8142

6,8169

6,8649

6,8717

6,8977

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

6,9051

6,9110

6,9189

6,9299

6,9545

7,0824

7,1682

7,2603

7,2775

7,4586

Графический вид исходных данных,
нанесённых на логнормальную сетчатку
вероятностей, приведен на рис. 1 (по оси
абсцисс отложены логарифмы долговечности, а по оси ординат – квантили нормального распределения). Значение квантилей изменяется в пределах [–3,09; 3,09].
Следует также отметить, что такое пред-

ставление эмпирических данных широко
используется в теории надёжности [1].
Для принятия решения о возможности аппроксимации эмпирических данных
единой прямой линией выполним тестирование этих данных на линейность. Для
этого аппроксимируем данные с помо-
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щью линейной регрессии на всем интервале наблюдения.

Рис. 1. Графический вид исходных данных,
нанесённых на логнормальную сетчатку
вероятностей

Полученное уравнение имеет вид:
x = 0,30907 y + 6,52357 .
При этом представление зависимости х от y является более удобным для
решения задач прогнозирования (х имеет
смысл долговечности, а у – вероятности).
Графическое изображение исходных
данных и их аппроксимация с помощью
линейной регрессии изображены на
рис. 2.

Рис. 2. Аппроксимация статистических
данных с помощью линейной регрессии

Визуальный анализ рис. 2 показывает, что эмпирические данные неудовлетворительно согласуются с линейной регрессией, поскольку шесть первых точек и
пять последних точек значительно отклоняются от прямой. Для принятия решения
о возможности линейной аппроксимации

можно провести более детальный анализ
на нелинейность по методу, предложенному в [4].
Для этого рассчитывают куммулятивную кривую остатков относительно
прямой линии и определяют ее размах,
который в данном случае составляет
0,922. Стандартное отклонение составляет 0,041. Отношение размаха к стандартному отклонению – 22,618. Согласно таблице критических значений для данного
критерия [5] можно утверждать, что с вероятностью в пределах (0,99; 0,999) эмпирические данные не могут быть аппроксимированы единой прямой линией.
Визуальный анализ эмпирических
данных показывает, что можно выделить
три прямолинейных сегмента. Поэтому
выполним аппроксимацию с помощью
трёхсегментной линейной регрессии.
Аппроксимацию будем осуществлять согласно следующей процедуре.
1. Из эмпирических данных отбрасываются пять последних точек и для оставшейся совокупности строят пять вариантов двухсегментной полигональной регрессии. Находим суммы квадратов отклонений для всех вариантов аппроксимации.
2. Определяется оптимальная ордината первой точки переключения. Для
этого по пяти значениям суммы квадратов
отклонений и соответсвующим им точкам
переключения проводят параболу по методу наименьших квадратов. После чего
определяется минимумальное значение
параболы, абсцисса которой сооответствует оптимальной точке переключения.
3. Отбрасываются все начальные
точки, находящиеся до первой оптимальной точки переключения. Через оставшиеся значения совокупности строят пять
вариантов двухсегментной регрессии. Находят суммы квадратов отклонений для
всех пяти вариантов аппроксимации.
4. Находят оптимальную ординату
второй точки переключения.
5. На основе полученных данных
можна построить трехсегментную регрес-
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сию для всего интервала наблюдения с
использованием функций Хевисайда.
В результе применения данной процедуры получены следующие значения
ординат оптимальных точек переключения: –1,254 и 1,372.
Полученное уравнение трёхсегментной регрессии имеет вид
x = 6,3666 + 0,1937 y + 0,1167(( y +
+ 1,2540)h( y + 1, 2540)) +
+ 0,1292(( y − 1,3720)h( y − 1,3720) ),
где h( y ) – функция Хевисайда.
Графическое изображение исходных
статистических данных и их аппроксимация с помощью трехсегментной регрессии
изображены на рис. 3.
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пытаний образцов из алюминиевого сплава на консольный изгиб с вращением была использована многосегментная регрессия, в процессе построения которой использовалась итерационная процедура.
Отличительная особенность этой процедуры состоит в том, что задача оптимизации точек переключения решалась не для
всего интервала наблюдения, а для соседних пар его отдельных сегментов.
Исследуемые статистические данные носили нелинейный характер, поэтому проведенная оптимизация ординат точек переключения для случая трехсегментной аппроксимации эмпирических
данных позволила получить более точные
прогнозные значения предельных свойств
оценок долговечности.
Полученные результаты могут быть
использованы в подсистемах обработки
данных о надёжностных свойствах материалов, конструкций и систем во время их
эксплуатации.
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Рис. 3. Аппроксимация статистических
данных с помощью трехсегментной регрессии

Проведем сравнительные расчеты
прогнозных величин для вероятностей
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5
7
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5,863∙105 и 4,943∙107 соотвественно.
Как видно из полученных значений
трехсегментная аппроксимация позволяет
существенно уточнить прогнозные значения (в среднем на 50 %).
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В даний час доступ до мережі за допомогою радіохвиль являється одним з найбільш дешевих способів вирішення «проблеми останньої милі». Дане рішення особливо ефективно
в тих районах, де кабельні мережі розвинені недостатньо або відсутні зовсім. За допомогою розміщення базових станцій в ключових точках, які забезпечують максимальну
площу покриття території, забезпечується надання цілого ряду сервісів кінцевим користувачам. Проте поєднання бездротової абонентської частини мережі з провайдером,
який надає послуги, як правило забезпечується за допомогою кабельних технологій, що
дає змогу віднести таку мережу до гібридного бездротово-оптичного типу. У статті
розглянуті питання проектування і розгортання мереж доступу гібридного типу, а також розроблено програмний засіб для оптимізації конфігурації такої мережі
Ключові слова: мережа передачі даних, конфігурація, волоконно-оптична мережа, бездротова мережа, оптимізація

Вступ
На сьогодні існує велика кількість
технологій передачі даних. За фізичним
середовищем передачі їх можна розділити
на технології дротового і бездротового
зв'язку. Кожна із них характеризується
своїми перевагами і недоліками, та своєю,
притаманною лише для неї, користю для
кінцевого користувача.
Але особливий інтерес зараз викликають технології, які поєднують у собі
переваги як дротового, так і бездротового
зв'язку. Це пов’язано, насамперед, з вирішенням так званої «проблеми останньої
милі» [1].
Взагалі, ця проблема має безліч рішень, проте у більшої частини з них є
один загальний недолік – усі вони вимагають прокладення кабелів. А вартість
прокладення кабелю у цьому випадку, зазвичай, складає більшу частину вартості
наладки мережі. Крім цього завжди існує
вірогідність необхідності прокладання
додатково кабелю вже після наладки мережі.

Інша річ технології, які дозволяють
обійтися без прокладення нових кабелів.
Серед таких є – супутниковий доступ, пакетна передача даних в мережах стільникового зв'язку, передача даних за допомогою радіохвиль Wi-Fi і WiMAX [2], або
технології бездротового широкосмугового доступу.
Тому поєднання властивостей обох
технологій у змішану технологію завжди
буде актуальною, а програмні засоби для
оптимізації побудови і розрахунку устаткування такої змішаної мережі завжди
будуть затребувані.
Постановка завдання
Змішана бездротово-оптична мережа (ЗБОМ) є перспективною технологією
для мереж доступу майбутнього. Конфігурація ЗБОМ використовує краще з обох
технологій:
• з дротово-оптичної – надійність,
міцність і високу якість зв'язку;
• з бездротової – гнучкість (підхід:
«у будь-який час, у будь-якому місці») та
економію. Саме бездротова частина при-
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значена вирішити «проблему останньої
милі».
Зараз ЗБОМ стали приділяти все більше уваги [3]. На сьогодні ранні версії її
бездротової частини використовуються як
самоврядні (автономні) рішення доступу,
які можуть виключити встановлення абонентських бездротових маршрутизаторів
в приміщенні замовника. Ця конфігурація
дозволяє заощадити на вартості прокладення мережі, оскільки волокно не завжди
повинно охоплювати кожного кінцевого
користувача.
Підхід спільної оптимізації ЗБОМ
припускає конструкційну взаємодію між
оптичною та бездротовою технологіями.
Методика належної оптимізації перед
прокладенням такої гібридної мережі може заощадити дорогі оптичні і бездротові
засоби, а, отже і гроші, які потрібні для
побудови цього типу мережі. Тому актуальним на даний момент є розробка засобів
та пошук нових рішень для оптимізації
конфігурації
змішаної
бездротовооптичної мережі.
Технології вирішення «проблеми останньої милі»
У якості дротової частини ЗБОМ
використовуються волоконно-оптичні лінії передачі. Вони, як правило, складаються із пасивних та активних елементів.
З економічної точки зору для забезпечення широкосмугової передачі інформації,
високої пропускної здатності та необхідної ефективності нарощування вузлів мережі повністю задовольняє архітектура
пасивної оптичної мережі (PON, Passive
optical network).
Ця архітектура складається з таких
основних елементів:
• Оптичного лінійного терміналу
OLT (Optical Line Terminal), якій містить
у собі певну кількість портів PON (типово
від 4 до 112) та порти Gigabit Ethernet або
10 Gigabit Ethernet для підключення до
транспортної IP мережі.
• Оптичного (абонентського) пристрою мережі ONU (Optical Network
Units), або оптичного (абонентського) терміналу мережі ONT (Optical Network
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Terminal). ONT може бути розрахованим
на одного користувача, на групу користувачів, або на організацію, та мати порти
для різних мережевих технологій.
• Повністю пасивної оптичної розподільчої мережі між ними, яка складається зі сплітерів з коефіцієнтом розділення від 1:2 до 1:64, що розташовані
централізовано, або розподілено.
Оптичний лінійний термінал OLT
встановлюється в центральному офісі та
здатний приймати потоки даних з боку
магістральних мереж і формувати низхідний потік до абонентських терміналів по
дереву PON. Абонентський термінал ONT
є інтерфейсом для підключення до дерева
PON і абонентських портів, які воно має.
Пасивна оптична мережа може розгортуватися практично за усіма топологіями звичайної локальної мережі, проте, як
правило, розгортають її згідно з цілим сімейством різних технологій, таких як:
АРON, BPON, ЕРON і GPON [4-5]. Ці
технології відрізняються, головним чином, швидкістю передачі, кількістю абонентських вузлів на одне закінчення OLT,
а також інтерфейсами сполучення з устаткуванням користувача.
Початок кожного сегменту PON веде до оптичного-лінійного терміналу
OLT, який знаходиться в центральному
офісі. Кінець кожного сегменту PON містить деяку кількість оптичних вузлів мережі ONU, які зазвичай встановлені у кінцевих користувачів в стандартній конфігурації PON. Для бездротової частини
ЗБОМ, ONU будуть сформовані за допомогою бездротових базових станцій (БС)
або точок доступу. Бездротові БС, які
безпосередньо пов'язані з ONU виступають бездротовими «мережевими шлюзами» тому що вони є шлюзами як для оптичної так для бездротової частини мережі. Крім того, ці шлюзи – бездротові закінчення ЗБОМ бо вони складаються з
інших бездротових маршрутизаторів, що
забезпечує ефективне управління мережею [6].
Таким чином, передня (абонентська)
частина ЗБОМ по-перше вирішує «про-
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блему останньої милі», а по-друге являється по суті багатократним повторювачем бездротової мережі з декількома бездротовими маршрутизаторами і шлюзами.

У бездротовій частині ЗБОМ можуть використовуватися стандартні технології,
такі як Wi-Fi або WiMAX (рис. 1.) [7].

Рис.1. Конфігурація змішаної бездротово-оптичної мережі

Але іноді надання бездротового доступу від центрального офісу до кожного
кінцевого користувача може виявитися
неможливим із-за обмеженої дії БС. Таким чином, за рахунок використання високої місткості оптоволоконної інфраструктури на одному кінці, ЗБОМ потенційно може підтримувати набагато більшу базу користувачів з більш високою
пропускною спроможністю на іншому, в
порівнянні з традиційними бездротовими
рішеннями.
У типовій ЗБОМ, кінцевий користувач відправляє дані до найближчого бездротового маршрутизатора, який, у свою
чергу, пересилає пакети далі у бездротову
мережу ЗБОМ. Причому у випадку багатократного повторювання, пакет може
декілька раз пересилатися (повторюватися) через шлюзи поки не потрапить до оптичної частини ЗБОМ.
ЗБОМ є мультидоменною змішаною
мережею. По суті це інтегрована мережа
деревовидної архітектури де оптичнийлінійний термінал OLT є початком дерева.

Налаштування змішаного
бездротово-оптичного широкосмугового мережевого доступу
Продуктивність мережі багато в чому залежить від впровадження ONU, тобто шлюзових маршрутизаторів, де перетинається оптична і бездротова частини
мережі. Правильне розміщення ONU має
вирішальне значення для оптимізації витрат ЗБОМ. З метою вирішення цієї проблеми, використовуються наступні алгоритми розташування ONU в ЗБОМ:
• довільне розташування ONU;
• детермінований підхід за заздалегідь спланованою схемою (як правило
симетричне розташування ONU);
• поглинаючий або жадібний алгоритм – полягає в прийнятті локально оптимальних рішень на кожному етапі прокладення мережі, допускаючи, що кінцеве
рішення також виявиться оптимальним;
• підхід умовного відпалу або комбінаційна оптимізація – виконує локальну
оптимізацію кожного ONU після визначення преміум користувачів для цього
ONU;
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• підхід обмеженого програмування або спільна оптимізація – полягає в оптимальному синхронному розміщенні в
абонентській частині БС і ONU і оптоволоконному устаткуванні від ONU до OLT
в провайдерскій частині.
Враховуючи розташування «бездротових» користувачів, ці алгоритми орієнтовані на те, щоб знайти «хороше», найбільш рентабельне розташування для
ONU [6].
Проте, коли ЗБОМ зконфігурована,
виникає проблема з тим як ефективно передати інформацію через неї. Існує декілька алгоритмів маршрутизації в абонентській частині бездротової мережі ЗБОМ:
• алгоритм маршрутизації мінімальної кількості стрибків;
• алгоритм маршрутизації найкоротшого шляху;
• алгоритм маршрутизації по прогнозованій пропускній спроможності каналу;
• алгоритм маршрутизації заснований на затримці пакетів.
Ці алгоритми є в кожному бездротовому маршрутизаторі і шлюзі мережі.
Практична реалізація конфігурації
змішаної
бездротовооптичної мережі
Враховуючи конструкційну взаємодію між оптичною та бездротовою технологіями, для практичної реалізації оптимізації конфігурації ЗБОМ слід використовувати підхід спільної оптимізації, або
підхід обмеженого програмування. Така
модель, при застосуванні її в цій предметній області може розглядатися, як первинна.
Метою цієї моделі – є оптимальне
синхронне розміщення БС і ONT/ONU в
абонентській частині і оптоволоконного
устаткування від БС до ONT/ONU та до
OTL в провайдерській частині [8]. Цей
підхід досліджує аналітичні моделі, які
розраховують витрати на ONT/ONU і БС
та вартість прокладення волокна.
Методика оптимізації мережі дозволить ще перед її прокладенням звести до
мінімуму вартість конструкції ЗБОМ за
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рахунок скорочення числа БС і
ONT/ONU, а також провести ефективне
планування схеми прокладення волокна.
Так як ЗБОМ складається з оптичної
мережі, у якості PON, в задній (провайдерскій) частині, та підтримується бездротовою мережею, у якості технології Wi-Fi
або WiMAX, в передній (абонентській)
частині, то для неї треба враховувати специфіку бездротових мереж. Тому проектуючи та оптимізуючи конфігурацію
ЗБОМ необхідно приділяти увагу площі
покриття бездротової частини мережі з
урахуванням кількості БС, та обмежень,
пов'язаних з перетинанням їх зон для забезпечення роумінгу [9].
Крім цього, для належних операцій з
ЗБОМ, первинна модель повинна забезпечити обрахунок обмежень, що задовольняють заданим умовам:
• обмеження встановлюваних БС і
ONT/ONU;
• обмеження розподілу користувачів;
• обмеження пропускної спроможності;
• обмеження характеристики сигнал/якість, тощо.
Ще однією умовою є те, що керуючись запропонованою моделлю, оператори мережі повинні мати можливість підрахунку своїх витрат по прокладенню
ЗБОМ.
Враховуючи умови та специфіку
проектування конфігурації ЗБОМ, для
практичної реалізації оптимізації мережі
розроблено програмний засіб, який за початковими даними використовуваного
устаткування формує найбільш прийнятні
види конфігурації мережі і передає результати обробки користувачеві. Крім
цього засіб дозволяє вносити зміни або
доповнювати вже існуючу базу устаткування.
Користувачеві надається можливість
вибирати критерії для формування конфігурації мережі. База даних зберігається
локально та зв’язана з засобом через інтегровані в Microsoft Visual Studio адаптери
для роботи з базами даних.
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У якості системи управління базою
даних використовується PostgreSQL, середовищем розробки є Microsoft Visual
Studio 2015, а програмною платформою
виступає .NET Framework 4.6.
Засіб складається з основної форми
у якій працює користувач, декількох допоміжних форм та бази даних для збереження інформації про доступні пристрої.
Основна форма дозволяє користувачеві
оперативно переглядати усі доступні на
даний час елементи, які знаходяться у базі. Крім цього через дану форму користувач може додавати нові, видаляти або редагувати вже існуючі елементи у базі даних. Інформація про кожний елемент знаходиться у відповідних вкладках основної
форми.
Безпосереднє додавання або редагування відбувається через допоміжні фор-

ми, які прописані для кожного елементу
мережі окремо, та враховують притаманні
лише для цього елементу характеристики.
Результат додавання можна одразу переглянути натиснувши на тип елементу із
запропонованих вкладок.
Для виведення результатів та розрахунків елементів мережі використовується вкладка основної форми «Розрахувати». Але перед безпосереднім розрахунком користувач повинен ввести обмеження, які накладаються на мережу у вигляді
площі покриття мережі та відстані розташування центрального офісу. Також користувач повинен задати критерії по яким
буде вестися розрахунок необхідної конфігурації мережі та використовуваного
устаткування
(рис. 2).

Рис.2. Форма для розрахунку елементів мережі

Після вводу усіх обмежень, програмний засіб оперативно виконує розрахунки за даними, які знаходяться у базі да-

них, та задовольняють вибраним критеріям. Крім результатів розрахунку засіб показує площу покриття в залежності від
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підрахованих БС, а також дає змогу переглянути інші варіанти, які не є оптимальними.
З урахуванням того, що загальна
площа покриття має форму прямокутника, підрахунок кількості БС відбувається
за допомогою варіанта покриття зонами в
формі квадрата. Це дає змогу враховувати
проблему забезпечення роумінгу і виникнення явища колізій, які притаманні бездротовим мережам [9].

Дане рішення дасть змогу забезпечити високу пропускну спроможність та
економічну ефективність мережі, а також
забезпечить інформаційну безпеку операторові зв’язку та його клієнтам. Крім цього дозволить в майбутньому проектувати
мережі за схожим принципом, зазнаючи
при цьому незначні зміни в технології або
устаткуванні і як наслідок істотно наблизить досягнення цілі глобальної інформатизації суспільства.

Висновки
В сучасному суспільстві існує потреба в своєчасному та якісному доступі
до мереж передачі даних. Саме тому, технології доступу до цих мереж розвиваються дуже швидко. Нові стандарти доступу вирішують не лише проблеми підвищення швидкості та якості надання послуг, але й питання зручності їх використання. Одним з таких стандартів є змішана бездротово-оптична мережа. Технологія ЗБОМ являє собою поєднання дротового (оптичного) та бездротового (Wi-Fi
або WiMAX) зв’язку, що дозволяє забезпечити широкосмуговий доступ на великих відстанях. Крім цього ЗБОМ є одним
із способів вирішення «проблеми останньої милі». Дане рішення особливо ефективне в тих місцях, де кабельні мережі
розвинені недостатньо або відсутня можливість з’єднання кабелем абонентської
частини мережі.
Проте, для легкого розгортання доступу до мережі за технологією ЗБОМ в
короткі терміни, необхідний засіб оптимізації та розрахунку елементів конфігурації цієї ЗБОМ. На сьогодні, існує небагато
програмних засобів, які можуть надавати
яку-небудь допомогу при формуванні та
проектуванні мереж з використанням бездротових та оптичних технологій передачі даних. Розроблений програмний засіб
може за допомогою початкових даних
формувати найбільш прийнятні види
конфігурації мережі і устаткування, яке
використовується для його побудови, забезпечуючи користувачу оперативну обробку результатів.
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Розглянуто способи передавання інформаційних потоків, сформованих згідно протоколу
IPv6, засобами мережної архітектури IPv4. Проаналізовано особливості застосування
технології 6to4 для мережних станцій під керуванням Windows ХР та технології Teredo
для станцій під керуванням Windows 7 та старших версій. Сформовано рекомендації
щодо можливості й особливостей застосування зазначених технологій для передавання
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Вступ
З 5 лютого 2008 року організація
ICANN, що наглядає за використанням
інтернет-протоколів, почала додавати в
DNS-сервери записи, що містять адреси у
форматі протоколу IPv6. Це поклало початок переходу від протоколу IPv4 до сучаснішого IPv6. На тепер співіснують мережі, що функціонують за обома зазначеними протоколами і, як прогнозують фахівці таке співіснування буде тривати невизначено тривалий час [1].
Логіка роботи і формати даних двох
протоколів істотно відрізняються, тому їх
сумісність можна забезпечити зовнішніми
по відношенню до них засобами.
Для того, щоб можна було використовувати інфраструктуру мереж IPv4 для
передавання пакетів сформованих за протоколом IPv6 запропоновано кілька механізмів:
- механізм подвійного стеку;
- механізм тунелювання;
- механізм транслювання.
Головною перевагою механізму тунелювання є відсутність необхідності купувати і встановлювати додаткове програмне забезпечення на кожному вузлі.
Тунелювання – метод передавання IPv6
пакету через IPv4-мережу, коли пакет

IPv6 розміщують (інкапсулюють) в пакеті
IPv4, як певний блок даних.
Механізм тунелювання використовують для часткового вирішення проблеми сумісності між протоколами IPv6 та
IPv4. Його не можна застосовувати для
зв’язку IPv6-вузлів з IPv4-хостами. Тунелювання призначено для організації
зв’язку між IPv6-вузлами або мережами із
застосуванням мережного середовища,
що функціонує за протоколом IPv4 [2].
Користувачі сучасних телекомунікаційних мереж використовують у своїх
комп’ютерах (мережних вузлах) операційні системи різних поколінь, що мають
різні можливості щодо адаптації до мережного протоколу IPv6. У зв’язку з цим
існує проблема адаптації наявних мереж,
що функціонують за протоколом IPv4,
для передавання інформаційних пакетів,
створених мережними ресурсами за протоколом IPv6.
Метою дослідження є з’ясувати особливості реалізації і застосування тунелів
для передавання пакетів IPv6 засобами
інфраструктури IPv4.
Налаштування тунелю 6to4
Використання такого тунелю можливе у випадку, якщо комп’ютер має глобальну ІР-адресу. Цей момент є принциповим, оскільки даною технологією пе-
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редбачено формування унікальної глобальної IPv6 адреси саме за глобальною
IPv4 адресою [3]. Оскільки з різних причин операційна система Windows ХР залишається й натепер популярною у багатьох користувачів проаналізуємо можливість та особливості налаштування тунелю 6to4 в середовищі цієї ОС. Такий механізм може бути реалізовано і в разі використання ОС Windows старших версій.
Спочатку переконаємось, що досліджуваний комп’ютер не має доступу до
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ресурсів IPv6. Застосуємо для цього онлайн перевірку на доступність і звернемось на сайт http://test-ipv6.com/.
Результат тестування наведено на
рис.1. Як випливає з наведеної екранної
інформації, можливість обміну пакетами з
IPv6-ресурсами у мережного IPv4 вузла
відсутня.
Для налаштування тунелю необхідно у командному режимі прописати й виконати команду:

>netsh int ipv6 6to4 set relay 192.88.99.1 enabled 1440.

Рис.1. Результати перевірки на доступність IPv6-з’єднань для мережної станції

Адреса 192.88.99.1 є спеціальною
широкомовною (anycast) адресою, завдяки якій відбувається пошук шлюзів 6to4.
Один з них, на який потрапить наш запит,
незалежно від свого територіального розташування, буде брати участь у реалізації
механізму 6to4 для нашої станції, і на
нього буде маршрутизовано 6to4-трафік.

Внаслідок такої організації з’єднання у
процесі передавання інформаційних потоків можливі певні проблеми з продуктивністю роботи [3]. Після виконання наведеної вище команди знову перевіряємо
доступність IPv6-ресурсів для досліджуваного мережного вузла, рис.2.
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Рис.2. Результати повторної перевірки щодо доступності IPv6-з’єднань

З наведених результатів тестування
випливає,
що
досліджуваному
комп’ютеру було надано IPv6-адресу, і
тепер він може здійснювати обмін пакетами з IPv6-ресурсами. Для більш детального аналізу результатів здійснених налаштувань перевіримо з’єднання з довільним IPv6-ресурсом і проаналізуємо

прокладений маршрут до цього ресурсу.
Спочатку робимо ICMPv6 запит до ресурсу www.xbox.сom.
На запит отримано стандартну відповідь, що підтверджує коректність налаштування 6to4-з’єднання. Екранна інформація командного режиму має такий
вигляд:

Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
<C> Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Admin>ping -6 wwu.xbox.com
Обмен пакетами с e2820.dspb.akanaiedge.net
байт:
Ответ
Ответ
Ответ
Ответ

от
от
от
от

Статистика

2a02:26f0:f:184::b04:
2a02:26f0:f:184::b04:
2a02:26f0:f:184::b04
2a02:26f0:f:184::b04:
Ping

для

[2a02:26f0:f:184::b041 no 32

время=59мс
время=57мс
время=57мс
время=57мс

2а02:26f0 : f :184::b04:

Пакетов:отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 <0% п о т е р ь ) ,
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 57мсек, Максимальное = 59 мсек. Среднее = 57 мсек
C:\Documents and Settings\Admin>_

Для подальшого дослідження проаналізовано
маршрут
до
ресурсу
www.xbox.com, щоб визначити шлях про-

ходження пакетів і з’ясувати який сервер
забезпечує тунелювання 6to4:

C:\Documents and Settings\Admin>tracert —6 www.xbox.com
Трассировка маршрута к е2820.dspb.akamaiedge.net [2a02:26f0:f:186::b04]
с максимальным числом прыжков 30:
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1 31 ms
31 ms
34 ms
GW-NetAssist.retn.net
f2а02:2d8:0:2801:232a::1]
2 32 ms
31 ms 31 ms ae2-299.RT.NTL.KIV.UA.retn.net
[2а02:2d8:0:2801:232a::]
3 38 ms
41 ms 29 ms RT.IRX.FKT.DE.retn.net [2a02:2d8::57f5:е0а1]
4 47 ms
29 ms 87 ms
if-ae25.0.tcorel.FR0-Frankfurt.ipv6.as6453.net
[ 2a01:3e0:ff20::69]
5 66 ms
50 ms 50 ms
if-ae7.832.tharl.WIT-Uarsaw.ipu6.as6453.net
[2a01:3e0:ff20::3e]
6 60 ms
58 ms 59 ms 2001:5a0:900:100::2a
7 58 ms
57 ms57 ms
2a02:26f0:f:186::b04
Трассировка завершена.
C:\Docunents

and

Settings\Admin>_

За результатами трасування можна
зробити висновок, що створений тунель
проходить
через
сервер
компанії
"NetAssist". У даному випадку він і є 6to4шлюзом, що забезпечує з’єднання за протоколом IPv6.
Для перевірки процесу функціонування створеного тунелю було застосовано мережний аналізатор пакетів Wireshark
і розглянуто процес передавання IPv6пакетів
від
мережного
IPv4-вузла
(176.36.14.95) до IPv6-вузла (ресурс
www.xbox.com
з
адресою
2a02:26f0:f:186::b04).
Аналізатор надає можливість розглянути процес проходження пакетів згідно моделі стеку TCP/IP. З отриманих результатів випливає, що на канальному рівні відбувається передавання пакетів за
МАС-адресами від комп’ютера до шлюзу,

а на мережному рівні – передавання пакету від джерела (Source) з адресою
176.36.14.95 до 6to4-шлюзу з адресою
192.88.99.1 (Destination). А слідом за ним,
над IPv4, вже надходить інкапсульований
пакет IPv6.
Подальше проходження IPv6пакетів відбувається за схемою, рис. 3: від
джерела
(шлюз)
з
адресою
2002:b024:e5f::b024:e5f, до пункту призначення з адресою 2a02:26f0:f:186::b04
(www.xbox. com). Шлюз здійснює деінкапсуляцію пакету, відкидає заголовки IPv4,
відновлює і передає IPv6-пакети в мережу
IPv6. У разі передавання в зворотному
напрямку пакет IPv6 потрапляє на шлюз,
який його інкапсулює в пакети IPv4 і передає далі до ПК клієнта згідно його IPv4адреси.

Рис. 3. Схема процесу передавання пакетів через тунель на шлюз і далі в мережу IPv6

До позитивних властивостей наведеного методу тунелювання слід віднести
простоту налаштування, яке можна здійснити швидко і забезпечити доступ до ресурсів IPv6. Серед недоліків даного методу можна відзначити такі:

− вимога обов’язкової наявності глобальної IPv4-адреси;
− призначення лише однієї IPv6-адреси,
тому можна з’єднати лише один пристрій;
− неможливість роботи через NAT.
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Налаштування тунелю Teredo
Тунель Teredo запропоновано для
випадку, коли станція знаходиться у внутрішній мережі по відношенню до маршрутизатора NAT, тобто не має глобальної
ІР адреси [4]. Тунель Teredo аналогічний
до реалізованого в Linux та Mac OS X тунелю Miredo. Тунель Teredo більш універсальний порівняно з розглянутим вище 6to4 тунелем, але вимагає і додаткового налаштування.
Зазначимо, що в ОС Windows 7 і
старших версіях операційної системи
Windows програмне забезпечення для налаштування Teredo є в наявності, але застосування такого тунелю передбачено в
основному для обслуговування різних мережних програм у фоновому режимі. Тому, зокрема, за відсутності IPv6-трафика
ОС швидко деактивує тимчасово налаштований тунель Teredo. Для запобігання
цьому треба виконати низку налаштувань,
що дозволить за необхідності безперебійно користуватись зазначеною технологією.
Щоб з’ясувати особливості налаштування, розглянемо всю процедуру налаштування
тунелю
Teredo
для
Windows 7. Для операційних систем
Windows більш нових версій процес є
аналогічним. Спочатку треба увімкнути
службу "Допоміжна служба IP" ("IP
Helper"), якщо її не було активовано: "Мій
комп’ютер" (контекстне меню) →
"Управління" → "Служби". Шукаємо
"Допоміжна служба IP", викликаємо
"Властивості", ставимо тип запуску "Автоматично".
Наступним кроком є редагування
реєстру.
За
адресою
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cur
rentControlSet\services\Dnscache\Parameter
s" необхідно створити ключ "DWORD –
AddrConfigControl" і призначити йому
значення "нуль".
Оскільки без налаштування DNSv6
нема можливості відкривати сайти у браузері за їх доменним ім’ям, ініціюємо
призначення DNSv6. З цією метою вико-

ристовуємо публічні DNS IPv6 компанії
"Google". Вони мають такі адреси:
2001:4860:4860::8888,
2001:4860:4860::8844.

Тепер здійснюємо безпосереднє налаштування Teredo. Для цього потрібно
змінити кілька параметрів у редакторі
групових політик (gpedit.msc): знайти в
розділі
"Конфігурація
комп’ютера"
("Computer Configuration") → "Адміністративні
шаблони"
("Administrative
Templates") → "Мережа" ("Network") →
"Параметри TCP/IP" ("TCPIP Settings") →
"Технології тунелювання IPv6" ("IPv6
Transition Technologies").
Необхідно зробити низку налаштувань:
− Класифікація Teredo за початковим
призначенням → Увімкнути → Активований стан;
− Частота оновлення Teredo → Увімкнути → 10;
− Стан Teredo → Увімкнути → Корпоративний клієнт;
− Порт клієнта Teredo → Не задано;
− Ім’я сервера Teredo → Увімкнути →
Вибираємо зі списку:
− teredo.remlab.net (France);
− teredo.trex.fi (Finland);
− teredo.ipv6.microsoft.com
(United
Kingdom / USA ) default for windows;
− teredo.ngix.ne.kr (South Korea);
− teredo.managemydedi.com
(USA,
Chicago);
− teredo.autotrans.consulintel.com
(Spain).
Перевірити доступність кожного із
зазначених серверів можна шляхом перевірки наявності з’єднання командою
"ping". Для подальших досліджень було
обрано сервер "teredo.remlab.net".
Сервери керовані Microsoft розташовані й функціонують у різних регіонах
планети, тому наперед невідомо, з яким
саме буде встановлено зв’язок.
Для більш продуктивної роботи IPv6
слід деактивувати інші технології тунелювання:
−
Ім’я ретранслятора 6to4 → Відімкнути;
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−
Інтервал дозволу імен ретранслятора 6to4 → Відімкнути;
−
Стан 6to4 → ВИМКНУТИ → Відімкнутий стан;
−
Стан IP - HTTPS → Відімкнути;
−
Ім’я маршрутизатора ISATAP →
Відімкнути;
−
Стан ISATAP → ВИМКНУТИ →
Відімкнутий стан.
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Усі зроблені налаштування буде відображено у вікні налаштувань групових
політик.
Подальшим кроком є налаштування
інтерфейсу/маршрутів. Для здійснення
цього налаштування треба виконати дві
команди:

netsh int ipv6 delete route ::/0 Teredo ,
netsh int ipv6 add route ::/0 Teredo .

Після усіх зроблених налаштувань
перевіряємо
працездатність
тунелю
Teredo і для цього надсилаємо запити на

IPv6-ресурси
nnm-club.me
та
ipv6.google.com. Результати перевірки наведено нижче:

C:\Users\Andrew>ping ipv6.nnm-club.me
Pinging ipu6-nnm-club.me [2001:470:26:482::2] with 32 bytes of data:
Reply from 2001:470:26:482::2: time=85ms
Reply from 2001:470:26:482::2: time=40ms
Reply from 2001:470:26:482::2: time=41ms
Reply from 2001:470:26:482::2: time=39ms
Ping statistics for 2001:470:26:482::2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss>,
Approxinate round trip times in milli-seconds:
Mininun = 39ms, Maxinun = 85ms, Average = 51ms
C::\Users\Andrew>ping

-6 ipv6.google.com

Pinging ipv6.1.google.con [2a00:1450:4010:c02::65] with 32 bytes of data
Request timed out.
Reply from 2a00:1450:4010:c02::65: time =37ns
Request timed out.
Reply from 2a00:1450:4010:c02::65: time =35ms
Ping statistics for 2a00:1450:4010:c02::65:
Packets: Sent = 4, Received = 2 , Lost = 2 <50% loss>,
Approxinate round trip times in milli-seconds:
Mininun = 35ms, Maxinun = 37ms, Average = 36ms
C:\Users\Andrew>

Як випливає з результатів перевірки,
зв’язок з ресурсами ipv6.nnm-club.me та
ipv6.google.com присутній, тунель працює
правильно. Також зробимо загальну он-

лайн перевірку щодо доступності ресурсів
IPv6 через сайт http://test-ipv6.com/, рис.4.
Особливо слід звернути увагу на такий результат:

"Ваш публичный IPv6 адрес, вероятно, 2001:0:53aa:64c:28db:19d5:4fdb:f11d
Вероятно, ваш IPv6 провайдер: Teredo"

Тобто, перевірка підтвердила, що
тунель працює саме за технологією
Teredo.
Слід зробити важливе зауваження,
що виконані операції можуть не забезпечити 100% гарантії працездатності Teredo,
що може бути пов’язано з використанням
симетричного NAT (дуже малоймовірний
і окремий випадок). З’ясовано також, що

під час зміни адреси IPv4, з’єднання IPv6
може перерватись. У такому разі необхідно зачекати – тунель Teredo буде автоматично відновлено протягом 1-5 хвилин.
Крім того, Teredo дозволяє використати тільки одну IPv6-адресу, тобто роздати з його допомогою IPv6-адреси в локальній мережі не вдасться.
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Рис. 4. Web-сторінка з інформацією стосовно IPv6-з’єднання

За умови правильного налаштування
Teredo/IPv6, не потрібно подальшої участі
користувача, все буде працювати автоматично [4].
Teredo має кілька особливостей, про
які слід знати.
По-перше, його підтримку формують два типи серверів: допоміжні, які потрібні тільки на етапі конфігурації (один з
них розгорнутий самою Microsoft), і шлюзи, що забезпечують звернення до реальних IPv6-адрес шляхом розшифровки адрес інкапсульованого трафіка (взаємодія
між Teredo-адресами відбувається безпосередньо). Відповідно, пропускна здатність тунелю може залежати від завантаження згаданих мережних вузлів.
По-друге, потрібно зважати на те,
що Teredo дозволяє приймати вхідні
з’єднання, що створює потенційну загрозу безпеці. На даний момент це навряд чи
є великою загрозою, оскільки сканувати
IPv6-адреси (а Teredo навіть складніше,
ніж реальні) занадто складно. Але під час
практичного застосування варто передбачити додатковий захист, наприклад, за
допомогою
брандмауера
Windows
Firewall [5].
До переваг даного методу слід віднести:

−
можливість роботи через NAT;
−
кожен пристрій може отримати
доступ до IPv6-інтернету;
−
налаштування не є дуже складним, проте вимагає певних знань і навичок в адмініструванні Windows чи Linux
системи.
Недоліком даного методу є необхідність налаштовувати кожен пристрій
окремо.
Висновки
Розроблені механізми тунелювання
пакетів IPv6 через інфраструктуру IPv4
дозволяють
реалізовувати
їх
на
комп’ютерах (мережних вузлах), що функціонують під керуванням операційних
систем різних поколінь. Зокрема тунель
6to4 може бути реалізовано для будьякого користувацького комп’ютера з операційною системою Windows XP і вище,
що коректно функціонує в IPv4 мережі і
має реальну адресу.
У найпростішому випадку IPv6 вузол просто додає IPv4 заголовок до пакетів і передає їх. Вузол відновлення відділяє IPv4 заголовок і далі продовжує опрацьовувати пакет, як звичайний пакет IPv6.
Тунелювання має підтримувати кілька
спеціальних процедур:
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−
забезпечувати фрагментування, якщо оригінальний IPv6 пакет занадто
довгий і перевищує припустимий розмір
області даних IPv4 пакету. Для мінімізації
подібних явищ потрібно використовувати
механізм PMTU (Path MTU), тобто застосовувати найменші MTU серед MTU (пакетів максимально допустимої довжини)
каналів даних, що знаходяться між джерелом і приймачем;
−
правильно обмежувати кількість переходів (TTL). За домовленістю,
тунель IPv6-в-IPv4, незалежно від того
якої він довжини, вважають одним переходом. Значення TTL в IPv4 пакеті має
бути встановлено відповідно до запровадженого механізму;
−
оброблення IPv4 ICMP помилок. Оскільки під час проходження тунелю можуть виникати ICMP помилки, має
бути передбачено спеціальний механізм
для того, щоб повідомити про них відправника пакетів.
До недоліків тунелюванння слід
віднести те, що:

користувачі створеної нової
структури не можуть використовувати
ресурси інфраструктури нижчого рівня
(тобто мережі, через яку прокладено тунель);

тунелювання не дозволяє користувачам нового протоколу обмінюватись даними з користувачами старого
протоколу (IPv4) без застосування технології подвійного стека [6].
Під час автоматичного тунелювання
адреса кінцевої точки тунелю визначається IPv4-адресою, за якою надіслано IPv6
пакет. Автоматичне тунелювання дозволяє IPv6/IPv4 вузлам використовувати
маршрутну інфраструктуру IPv4 без попередньо сконфігурованих тунелів.
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Вступ
Мережева технологія - це погоджений набір стандартних протоколів та програмно-апаратних засобів, який необхідний для побудови локальної обчислювальної мережі. Такі мережеві технології
називають базовими технологіями або
мережевими архітектурами локальних
мереж [2].
Для побудови будь-якої локальної
обчислювальної мережі, як правило, використовується поділюване середовище
передачі даних.
Під поділюваним середовищем передачі даних мається на увазі спосіб організації роботи мережі, при якій повідомлення від однієї робочої станції досягає
всіх інших за допомогою одного загального каналу зв'язку (моноканалу). У цьому випадку в якості каналу зв'язку використовуються кабелі: коаксіальний, вита
пара і оптоволоконний [1].
Недоліком такої мережі є повільна її
робота при збільшенні кількості підключених до неї вузлів мережі (робочих станцій). В цьому випадку пропускна здатність лінії ділиться між усіма вузлами
(робочими станціями) і жоден з них не
може постійно використовувати цю лінію.
При організації каналів мереж основна роль належить протоколам фізичного
і канального рівня.
Постановка задачі. Промислові мережі зазвичай не виходять за межі одного
підприємства [4]. Побудова локальної ме-

режі з подальшим її розширенням і використанні в промисловому комплексі передбачає поліпшення надійності доставки
даних при збільшенні швидкості, а продуктивність мережі характеризується часом реакції і пропускною спроможністю
[5]. Тому необхідно проаналізувати ці характеристики на прикладі мережевих технологій.
Порівняльні характеристики
мережевих технологій
У сучасному світі широкого
поширення набули такі технології
локальних обчислювальних систем як
Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, 100 VG AnyLAN.
Ethernet
з
них
є
найпоширенішим стандартом локальних
мереж [3].
Для
того,
щоб
забезпечити
пропускну здатність каналів зв'язку на
швидкості 100 Мбіт / с, порівняємо
протоколи цих технологій, і виберемо
той, який найбільш би підходив до
технічним вимогам побудови мережі
підприємства.
Мережі Ethernet і Fast Ethernet.
Технологія Ethernet розроблена в 1980
році. В даний час існує декілька видів
стандарту цієї технології. Узагальнену
форму можна представити у вигляді:
швидкість → метод передачі Сігала →
параметри мережі.
Для передачі інформації в мережі
Ethernet
застосовується
стандартний
манчестерський код.
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Доступ до мережі здійснюється за
випадковим методом CSMA / CD, який
забезпечує рівноправність абонентів.
Довжина кадру Ethernet повинна бути не
менше 512 бітових інтервалів або 51,2
мкс. Передбачена індивідуальна, групова
і широковещательная адресація.
Таким чином, мінімальна довжина
кадру становить 64 байта. Саме ця
величина
визначає
максимально
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допустиму подвійну затримку поширення
сигналу по мережі для Ethernet.
Максимальна довжина кадру дорівнює
1518 байт, це важливо для вибору розміру
буферної пам'яті мережного обладнання і
для оцінки загальної завантаженості
мережі.
Відмінності Ethernet і Fast Ethernet
зосереджені на фізичному утраті (рис.1).

Рис.1. Відмінності технології Fast Ethernet від технології Ethernet

У
мережі
Fast
Ethernet
використовується тільки пасивна зірка
або пасивне дерево. До того ж в Fast
Ethernet набагато більш жорсткі вимоги
до граничної довжині мережі. Адже при
збільшенні в 10 разів швидкості передачі і
збереженні
формату
пакета
його
мінімальна довжина стає в десять разів
коротше. Таким чином, в 10 разів
зменшується
допустима
величина
подвійного часу проходження сигналу по
мережі (5,12 мкс).
Fast Ethernet майже повністю
повторює технологію Ethernet. Метод

доступу залишився той же самий, а
швидкість передачі даних збільшилася до
100 Мбіт / с.
FDDI. Технологія FDDI - це перша
технологія локальних мереж, в якій
середовищем передачі даних є волоконнооптичний
кабель.
Мережа
FDDI
будується на основі двох волоконно
кілець, які утворюють основний і
резервний шляхи передачі даних між
вузлами мережі. Наявність двох кілець це
основний
спосіб
підвищення
відмовостійкості в мережі.
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Рис. 2 Структура протоколів технології FDDI

На рис. 2 представлена структура
стека протоколів
технології FDDI
семирівневої моделі OSI. Технологія
визначає протокол фізичного рівня і
протокол підрівня доступу до середовища
канального рівня. Як і в багатьох інших
технологіях
локальних
мереж,
в
технології
FDDI
використовується
протокол підрівня керування логічним
каналом LLC.
Особливістю даної технології є
рівень адміністрування станції (Station
Management, SMT). Саме рівень SMT
виконує функції з адміністрування та
моніторингу всіх інших рівнів стека
протоколів FDDI. В управлінні кільцем
приймає участь кожен вузол мережі
FDDI. Тому всі вузли обмінюються SMTкадрами для управління мережею.
Максимальна загальна довжина
кільця FDDI складає 100 кілометрів,
максимальна
кількість
станцій
з
подвійним підключенням в кільці - 500.
Технологія FDDI розроблялася для
магістральних з'єднань між великими

мережами і для підключення до мережі
високопродуктивних
серверів.
Тому
головним
для
розробників
було
забезпечити високу швидкість передачі
даних,
відмовостійкість
на
рівні
протоколу і великі відстані між вузлами
мережі. Всі ці цілі були досягнуті. Тому,
основною
сферою
застосування
технології FDDI стали магістралі мереж,
що складаються з декількох будівель, а
також мережі масштабу великого міста,
тобто класу MAN (Metropolitan Area
Network - міська обчислювальна мережа).
100VG - Any LAN. Порівнюючи цю
технологію зі стандартами класу Ethernet,
потрібно відзначити, що ця технологія
100VG - Any LAN відрізняється від
Ethernet більше, ніж від Fast Ethernet. А
саме: тут використовується інший метод
доступу - Demand Priority, який підтримує
пріоритетний метод доступу. Структура
стеків протоколів (рис.3) узгоджується з
архітектурними моделями OSI / ISO та
IEEE, в яких канальний рівень розділений
на підрівні.
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Рис.3 Структура стека протоколів технології 100VG-AnyLAN

Стек протоколів технології 100VGAnyLAN складається з підрівня доступу
до середовища (Media Access Control,
MAC),
підрівня,
незалежного
від
фізичного середовища (Physical Media
Independent, PMI) і підрівня, що залежить
від фізичного середовища (Physical Media
Dependent, PMD).
Функції рівня МАС включають
реалізацію протоколу доступу Demand
Priority, підготовки лінії зв'язку і
формування кадру відповідного формату.
Метод
Demand
Priority
(пріоритетний
доступ
на
вимогу)
заснований на тому, що вузол, якому
потрібно передати кадр по мережі,
передає запит (вимога) на виконання цієї
операції концентратору. Кожен запит
може мати або низький, або високий
пріоритети.
Високий
пріоритет
відводиться для трафіку чутливих до
затримок мультимедійних додатків.

Мережа 100VG-Any LAN - це одна з
останніх розробок високошвидкісних
локальних мереж, що недавно з'явилася
на ринку.
Параметри цієї мережі 1OOVGAnyLAN досить близькі до параметрів
мережі Fast Ethernet. Однак головна
перевага FastEthernet це повна сумісність
з найбільш поширеною мережею Ethernet.
Таким чином, мережа 1OOVGAnyLAN являє собою досить доступне
рішення для збільшення швидкості
передачі до 100 Мбіт / с. Однак вона не
має повну сумісність з жодною зі
стандартних мереж, тому її подальша
доля проблематична. До того ж, на
відміну від мережі FDDI, вона не має
ніяких рекордних параметрів.
Порівняльний аналіз характеристик
розглянутих
мережевих
технологій
представлений в таблиці 1.

Таблиця 1. Характеристики мережевих технологій
Характеристика

Ethernet

Бітова швидкість
Топологія

10Мбіт/с
шина/зірка

Метод доступу

CSMA/CD

Fast Ethernet
100Мбіт/с
Пасивна
зірка/пасивне
дерево
CSMA/CD

FDDI
100Мбіт/с
Подвійне
дерев

кільце

Частка від часу
обороту маркера

100VG-Any
LAN
100Мбіт/с
Зірка
з
можливістю
нарощування
Demand
Priority
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Товстий
коаксіал, тонкий
коаксіал,
кручена
пара
категорії
3,
оптоволокно

Оптичне волокно,
кручена пара UTP
категорії 5 (5e),
кручена пара UTP
категорії 3,4,5

Оптоволокно,
неекранована
кручена
категорії 5

Максимальна
довжина мережі

2500м

200 км (100 км на
кільце)

Максимальна
відстань
між
вузлами
Максимальное
кількість вузлів

2500м

До 412 м (МмВ),
до 2 км, дуплекс
(МмВ),
до 100 км (ОмВ)
200м

1024

1024

Середовище
передачі даних

Висновки
Розвиток технології Ethernet йде по
шляху все більшого відходу від початкового стандарту. Застосування нових середовищ передачі і комутаторів дозволяє
істотно збільшити розмір мережі. Відмова
від манчестерського коду (в мережі Fast
Ethernet і Gigabit Ethernet) забезпечує збільшення швидкості передачі даних і зниження вимог до кабелю. Відмова від методу управління CSMA / CD дає можливість різко підвищити ефективність роботи і зняти обмеження з довжини мережі.
Тому, Ethernet технології стрімко
завойовують ринок промислових систем
контролю і управління (90%). Ethernet компоненти і рішення можуть працювати
в самих жорстких умовах експлуатації і
забезпечують побудову швидких і надійних систем.
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ПОСТРОЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ
ОХРАННОГО ЕМКОСТНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ
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В работе проводится моделирование на уровне функциональной схемы охранного емкостного извещателя средствами MATLAB. Разработанная модель дает возможность
оценить способность извещателя разделить полезный сигнал и помеху
Ключевые слова: моделирование систем, охранные извещатели, MATLAB

Введение
Моделирование систем на уровне
функциональных схем широко используется в практике проектирования [1]. В настоящей работе проводится моделирование на уровне функционально схемы
средствами MATLAB охранного емкостного извещателя. Подобные извещатели
широко применяются в системах охранной сигнализации. Целью разработки модели является получение возможностей
теоретического исследования влияния
параметров обработки сигнала в извещателе на эффективность обнаружения им
нарушителя в условиях атмосферных помех.
Постановка задачи
Разработка компьютерной модели
охранного емкостного извещателя осуществляется согласно методике, представленной в [2-3], в процессе выполнения следующих этапов:
1. Выбор извещателя-прототипа.
2. Построение и анализ структурной
схемы извещателя-прототипа и обработки
сигнала в структурных единицах этой
схемы.
3. Построение функциональной модели извещателя на основе его структурной схемы.
4. Построение математической модели обработки сигнала в извещателе.
5. Разработка структурной схемы
компьютерной программы, реализующей
математическую модель.

6. Составление и отладка компьютерной программы на выбранном языке
программирования.
7. Тестирование программы.
Разработка
компьютерной
модели
1. В качестве извещателя-прототипа
выбран типовой емкостной извещатель
для охраны небольших предметов (например, «РИФ»). Извещатель предназначен для охраны предметов, емкость которых по отношению к земле составляет
100 - 2000 пф. Извещатель выдает сигнал тревоги при приближении человека к
охраняемому предмету на расстояние на
менее 10 см. В то же время извещатель не
выдает сигнал тревоги, если емкость охраняемого предмета изменяется на ±50%
от первоначальной в течении суток из-за
изменения влажности или запыленности
воздуха.
2. Принцип работы прибора основан
на слежении за скоростью изменения емкости охраняемого предмета (сейфа) относительно земли и сравнении ее величины с заданным порогом. При превышении
порога извещатель выдает сигнал тревоги.
Это происходит при приближении к сейфу человека. В редких случаях превышение регистрируется в отсутствие человека
– это случай ложной тревоги.
Работа прибора поясняется структурной схемой, показанной на рис.1.
Частота генератора определяется
электрической емкостью охраняемого
предмета (1), а эталонный контур (3) настроен на частоту генератора (2). Измене-
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ние емкости, вызванное приближением к
охраняемому предмету человека, приводит к изменению частоты колебаний генератора (2). Сигнал генератора, проходя
через эталонный контур (3), настроенный
на первоначальную частоту генератора,
сдвигается по фазе на угол, зависящий от

настройки новой частоты генератора относительно первоначальной. Фазовый
сдвиг между сигналами, снимаемыми с
генератора (2) и эталонного контура (3),
преобразуется с помощью фазового детектора (5) в сигнал рассогласования в
виде напряжения постоянного тока.

Рис. 1. Структурная схема охранного емкостного извещателя
1– чувствительный элемент (сейф); 2 – генератор синусоидальных колебаний; 3 – эталонный контур;
4 – усилитель переменного тока; 5 – фазовый детектор; 6 – усилитель постоянного тока;
7 – оконечный каскад; 8 – интегрирующая цепь

Сигнал рассогласования через усилитель постоянного тока (6) воздействует
на эталонный контур и оконечный каскад
с исполнительным реле. На эталонный
контур сигнал рассогласования поступает
через интегрирующую цепочку (8) и производит электронную подстройку под
частоту генератора. При быстром изменении емкости охраняемого предмета, при
подходе человека, эталонный контур не
успевает подстроиться под частоту генератора из-за наличия интегрирующей цепочки, в результате чего время действия
сигнала рассогласования, поступающего
на оконечный каскад (7), оказывается
достаточным для выключения исполнительного реле, которое, размыкая свои
контакты, выдает сигнал тревоги.
В случае медленного изменения емкости охраняемого предмета, напряжение
рассогласования с выхода фазового детектора, усиленное усилителем постоянного тока, успевает изменить резонансную частоту эталонного контура до совпадения с частотой колебаний генератора.
Оконечный каскад с исполнительным реле при этом не срабатывает.

3.
Построение функциональной
модели извещателя.
3.1 Функциональное моделирование
чувствительного элемента:
Чувствительный элемент моделируется емкостью, зависящей от времени
Сg(t). Параметры этой функции задаются
во входных данных
3.2 Функциональное моделирование
генератора:
Генератор моделируется циклической частотой, зависящей от времени ω g (t ) . Эта частота равна собственной
частоте задающего контура генератора,
емкость которого, в свою очередь, зависит от емкости чувствительного элемента.
Контур полагается идеальным
3.3
Электронно-перестраиваемый
эталонный контур моделируется циклической частотой, зависящей от времени
ω c (t ) . Эта частота зависит от электронноперестраиваемой емкости, управляемой
выходным сигналом интегратора. Контур
имеет величину добротности Q, которая
задается во входных данных.
3.4 Усилитель переменного тока
обеспечивает необходимый уровень сиг-
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нала на фазовом детекторе. При моделировании этот уровень задается входными
данными.
3.5 Фазовый детектор моделируется
идеальным устройством, вырабатывающим на выходе постоянное напряжение
U D , пропорциональное сдвигу фаз между
входным и выходным напряжением идеального контура, подключенного к идеальному источнику гармонического напряжения.
3.6 Усилитель постоянного тока моделируется идеальным, имеющим одинаковый коэффициент усиления К не зависимый от частоты и амплитуды входного
сигнала. Величина К задается во входных
данных.
3.7 Интегрирующая RC-цепь вносит
некоторую задержку в передачу сигнала
от
усилителя в эталонный контур.
Поэтому она моделируется линейным
звеном с коэффициентом передачи:

Время задержки τ задается во входных данных.
3.8 Моделирование обратной связи:
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Моделирование обратной связи моделируется на основе дискретности процесса обработки сигнала. Выбирается
временной интервал T , на котором принимается решение о наличии или отсутствии нарушителя (резкое изменение величины емкости чувствительного элемента). Этот интервал делится на временные
подинтервалы, длительностью ∆T , на которых выходное напряжение интегратора
и регулируемая емкость эталонного контура являются постоянными, меняясь от
подинтервала к следующему за ним подинтервалу. Последовательный расчет
выходного напряжения усилителя U int (t )
на подинтервалах дает его значения на
всем отрезку моделирования.
3.9 Функциональное моделирование
оконечного каскада:
Оконечный каскад выполняет роль
Логического блока и моделируется пороговым устройством, которое сравнивает
максимальный уровень сигнала усилителя
max{U int (t )} с заданным порогом. Величина порога задается во входных данных.
Таким образом, общая функциональная схема емкостного охранного извещателя имеет вид, показанный на рис.2.

Рис.2. Общая функциональная схема модели емкостного охранного извещателя
1. Формирователь входных данных. 2. Вычислитель исходной емкости эталонного контура.
3. Вычислитель циклической частоты эталонного контура.
4. Вычислитель исходной емкости задающего контура генератора.
5. Вычислитель циклической частоты задающего контура генератора. 6. Фазовый детектор.
7. Усилитель постоянного тока. 8. Интегрирующая цепь.
9. Вычислитель скорректированной емкости эталонного контура. 10. Пороговое устройство

4. Построение математической модели обработки сигнала в извещателе.
4.1. Задание исходных цифровых
параметров для моделирования:

Т=10 с. – длительность времени моделирования.
ΔТ=0,1 с.- длительность единичного
интервала моделирования.
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dt = 10 мкс. – временной промежуток между моментами моделирования.
Cg0=1200 пф – начальная емкость
задающего контура генератора
Cc0=250 пф – начальная емкость
эталонного контура
Lg=0.0036545 Гн – индуктивность
задающего контура генератора
Lc=0.0175 Гн – индуктивность эталонного контура
Q=5 – добротность эталонного контура
М=1, при этом (М+1)* ΔТ с. –
задержка интегратора.
R2=0,3 – параметры, задающие характеристики петли подстройки частоты
эталонного контура.
К=2 – коэффициент усиления усилителя
Р=0,5 – порог порогового устройства.
al=0.05 – параметр изменения емкости чувствительного элемента
4.2. Задание временных параметров
цифрового моделирования:
dt=10-5; t = 0, dt, 2dt, 3dt,….., Т.
N=T/ ΔТ – число подинтервалов моделирования.
4.3. Вычисление функции изменения емкости чувствительного элемента на
интервале моделирования Т:
Функция времени задается формулой (например):

a1t
C g (t ) = C g 0 + C g 0 ∗ (1 − e )
0<t<T.
4.4. Вычисление циклической частоты задающего контура генератора
1
ω g (t ) =
C g Lg
4.5. Вычисление начальной циклической частоты эталонного контура на
первом подинтервале моделирования
1
ω C [1] =
C C [1]LC

где C c [1] = C c0 – емкость эталонного
контура на первом подинтервале моделирования
4.6. Вычисление выходного сигнала фазового детектора на первом единичном интервале моделирования:
ω g (t ) ω C [1]
−
)]
U D (t ) = arctg[Q (
ω C [1] ω g (t )
4.7. Вычисление выходного сигнала
усилителя на первом единичном интервале моделирования:
U amp (t ) = U D (t ) ∗ K
4.8. Вычисление средней величины выходного сигнала усилителя на i-том
единичном интервале моделирования
длительностью ΔТ:
i∆T
1
aver
U amp [i ] = ×
U amp (t )dt
T (i−1∫)∆T
4.9. Запоминание средней величины
выходного сигнала усилителя на i-том
единичном интервале моделирования в
массиве
aver [i ]
L[i ] = U amp
4.10. Вычисление скорректированного значения емкости эталонного контура
Cc [i + 1] = Cc [i] ∗ (1 + R 2 ∗ L[i − M ]),
если i ≥ M
C c [i + 1] = C c [i]
если i < M
(здесь в аргументе [i-M] учтена задержка
интегратора).
4.11. Заменяя в п. 4.5 C c [1] на
C c [i ] повторяем вычисления, пока проведем моделирование на всем интервале
моделирования:
0<t<T, или

1<i<N.

4.12. В массиве L[i ] записана временная функция изменения выходного
сигнала усилителя на всем интервале моделирования. Если хотя бы один элемент
массива больше порогового значения Р,
то это признак нарушителя в зоне охраны.
Поэтому производится сравнение макси-
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мального значения из всего массива L[i ] с
порогом Р.
Если
max{L[i ]} < P , на дисплей
выводится «Дежурный режим»; если

69

max{L[i]} > P ,
на дисплей выводится
«Тревога».
5. Структурная схема компьютерной
программы, реализующей математическую модель, следующая:

Рис. 3. Структурная схема программы.

6. Программа, реализующая приведенную выше структурную схему, составлена в кодах пакета MatLab и отлажена.
Исследование емкостного извещателя на основе разработанной компьютерной модели
Целью численного исследования
модели емкостного извещателя является
выяснение взаимосвязи параметров обработки сигнала и эффективности определения решающим устройством извещате-

ля помехи (которую решающее устройство должно определить как отсутствие нарушителя или «Дежурный режим») и нарушителя (которую решающее устройство должно определить как наличие нарушителя или «Тревога»).
Помехой для данного типа извещателя является хотя и значительные, но
медленные изменения емкости чувствительного элемента, происходящие в результате появления и накопления пыли и
влаги на поверхности охраняемого сейфа.
Нарушитель же вызывает хотя и неболь-
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шое изменение емкости чувствительного
элемента, но практически скачкообразное.
К параметрам обработки сигнала в
извещателе относятся:
- Выбор добротности эталонного
контура Q,
- Выбор величины коэффициента
усиления усилителя K,
- Выбор времени задержки интегратора τ,
- Выбор параметра корректировки
емкости эталонного контура в петле обратной связи R2.
На рис. 4–рис.6 приведены
характерные результаты численного исследования информационного сигнала охранного емкостного извещателя (это сигнал на входе оконечного каскада – решающего устройства) в тревожном режиме при различных параметрах обработки.
Исследование информационного сигнала
в тревожном режиме извещателя проводилось для случая изменения емкости
чувствительного элемента на 17 % скачком после 1 секунды моделирования. Такое изменение характерно для появления

нарушителя вблизи охраняемого предмета.
На рисунках видны возможные режимы работы извещателя: апериодический (рис. 4), колебательный (рис. 5) и
переходной (рис. 6). Видны также достоинства и недостатки этих режимов. Апериодический режим имеет минимальную
длительность подстройки, но и минимальную величину отклика на полезный
входной сигнал. Кроме того, в этом режиме отклик слишком малой длительности, что может вызвать неустойчивое срабатывание оконечного каскада.
Колебательный режим имеет максимальную
величину отклика на полезный входной
сигнал, но и максимальную длительность
подстройки.
Оптимальным режимом работы извещателя является переходной режим. Он
достигается при средних (оптимальных)
величинах добротности эталонного контура Q, величины коэффициента усиления
усилителя K, времени задержки интегратора τ, параметра корректировки емкости
эталонного контура в петле обратной
связи R2.

Рис.4. Сигнал на входе решающего устройства
при появлении нарушителя
Q K =3; τ=0,1с; R2=0,1

Рис.5. Сигнал на входе решающего устройства
при появлении нарушителя
Q K =10; τ=0,2с; R2=0,1

На рис. 7 приведены характерные
результаты численного исследования информационного сигнала охранного емкостного извещателя с оптимальными параметрами в дежурном режиме. Исследование информационного сигнала в дежур-

ном режиме извещателя проводилось для
случая плавного нарастания емкости чувствительного элемента на 40 % за 10 секунд при оптимальных параметрах обработки сигнала схемой извещателя. Такое
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изменение характерно для изменения запыленности охраняемого предмета.
На рис. 7 видно, что это сигнал небольшой величины. По сравнению с сиг-

налом в режиме тревоги, приведенном на
рис.6, он на порядок меньший. Разделить
такие сигналы можно простейшим пороговым устройством.

Рис.6 Сигнал на входе решающего устройства
при появлении нарушителя
Q K = 5; τ = 0,2с; R2 = 0,1

Рис.7 Сигнал на входе решающего устройства
при помехе на входе извещателя
Q K = 5; τ = 0,2с; R2 = 0,1

Выводы
Результаты моделирования совпадают с техническими характеристиками
извещателя-прототипа, что подтверждает
адекватность построенной модели. Разработанная модель позволяет оценить
надежность разделения охранным извещателем сигналов от нарушителя и сигналов от помех, определить параметры
сигналов, создающие случаи ложных тревог.
Разработанная модель позволяет
оценить качество обработки сигналов с
помощью алгоритма данного извещателя.
Она является инструментом для выбора
оптимальных параметров конструкции
извещателя.
Модель может быть полезна как разработчикам охранных емкостных извещателей при совершенствовании алгоритмов обработки, так и студентам при
изучении принципов работы радиоэлектронных систем безопасности.
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Розглянуто інструменти, які реалізують асинхронне програмування в мові Python і дозволяють підвищити ефективність використання програмування асинхронних додатків.
Показано ефективність роботи модуля asyncio (PEP 3156) у порівнянні з класичними
співпрограмами
Ключові слова: мова програмування Python, модуль asyncio (PEP 3156), асинхронне програмування, багатопоточність, обробник події

Вступ
Інтерпретована об'єктно-орієнтована
мова Python є мовою програмування високого рівня. Структури даних високого
рівня разом із динамічною семантикою та
динамічним зв'язуванням роблять мову
привабливою для швидкої розробки програм. Python підтримує модулі та пакети,
що сприяє дискретності та повторному
використанню коду.
Кожна мова програмування має свої
переваги та недоліки, Python не є винятком.
Суттєвим недоліком мови програмування Python – є низька продуктивність
багатопоточних програмних продуктів.
Це обумовлено роботою механізму синхронізації потоків Global Interpreter Lock
(GIL), що використовується у стандартній
реалізації
інтерпретатора
Python
(CPython). Слід зауважити, що більша частина додатків може працювати без створення додаткових потоків. Також, механізм, що оптимізує роботу програми в
однопоточному режимі, сповільнює її при
виконанні розподілених обчислень. Необхідність написання багатопоточних або
асинхронних програм створює суттєву
проблему. Надалі буде розглянуто шляхи
створення продуктивних та оптимізованих асинхронних програмних продуктів
мовою Python (CPython) уникаючи обме-

жень, що накладаються механізмом синхронізації потоків (GIL).
Для демонстрації неефективності
багатопоточності розглянемо програму,
яка буде виводити на друк одиницю 1×106
разів.
withopen('test1.txt', 'w') asfout:
for i inrange(1000000):
print(file=fout, 1)
Виконання цієї програми здійснюється за
0.35 с.
Для порівняння часу виконання розглянемо код програми, яка виводить у
файл 0,5×106 одиниць у двох потоках.
fromthreadingimportThread
defwriter(filename, n):
withopen(filename, 'w') asfout:
for i inxrange(n):
print(file=fout, 1)
t1 = Thread(target=writer, args=('test2.txt',
500000,))
t2 = Thread(target=writer, args=('test3.txt',
500000,))
t1.start()
t2.start()
Час виконання такого коду програми від 0,7с до 7с. Багатопоточна версія
працює значно повільніше. Це обумовле-
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но динамічним розподіленням CPU між
потоками, GIL та операційною системою.
Отже виконання розподілених обчислень на Python слід виконувати в межах
одного потоку. Стиль, який використовується для збереження логіки розподіленості у однопоточному програмному коді, є
асинхронним.
Асинхронне програмування
Асинхронне програмування відноситься до стилю структурування програми, відповідно до якого виклик деякої
одиниці функціональності ініціює дію,
яка буде тривати за межами поточного
потоку програми. Завдяки оптимізації використання апаратних ресурсів та зручності у написанні програмного коду асинхронне програмування є однією з найпопулярніших парадигм програмування. Слід
зауважити, що більшість розроблених додатків
є
асинхронними
об'єктноорієнтованими програмами.
Для наочності розглянемо це на
прикладі графічних інтерфейсів користувача. Коли користувач не взаємодіє з програмою, то вона перебуває у стані очікування. Цей стан можна реалізувати у вигляді постійних перевірок дій користувача (натискання кнопки, наведення курсору, тощо). Такий підхід не є оптимальним,
оскільки обчислювальні ресурси витрачаються марно. На сьогодні практично всі
UI-фреймворки побудовані інакше. Вони
реалізують систему обробки подій. Будьяка дія користувача - це подія, і розробник може прив'язати до неї код - обробник події. Це настільки звичний патерн,
що багато розробників навіть не замислюються над принципом його роботи, хоча розуміння цього дуже важливе.
Найбільш поширеною архітектурою
системи обробки подій є одно поточна
(лише з одним потоком виконання). Однопоточні системи обробки подій практично завжди реалізуються за допомогою
черги подій або повідомлень. Принцип
роботи однопоточної системи полягає у
обробці подій зі стеку по черзі. У потоці
можна одночасно обробляти лише одну
подію. Таким чином, події додаються в
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чергу і диспетчер UI-фреймворка, який
виконується у тому ж потоці, викликає
обробники подій у міру потреби. У будьякий момент часу потік може знаходитися
або в обробнику події, або в диспетчері,
перебуваючи у режимі очікування наступної події. Виникає логічне запитання,
яким же чином подія потрапляє в чергу,
якщо потік виконання зайнятий обробкою
іншої події. Справа в тому, що операційна
система має багато потоків, при чому код,
який дійсно взаємодіє з користувачем,
виконується окремо від програми і лише
забезпечує посилання їй повідомлень.
Оскільки порядок виконання програмного
коду невідомий заздалегідь, ця модель є
прикладом асинхронної системи. Обробники подій, з точки зору програми, можуть виконуватися довільно. Але слід зауважити, що в даній моделі обробники
подій є неподільними діями. Під час виконання обробника інтерфейс не буде реагувати на дії користувача, оскільки додаток працює в один потік. Виконання
складних обчислювальних операцій призводить до «підвисання» інтерфейсу.
Причина є в тому, що поки обробник події не повернув управління в диспетчер,
наступний обробник подій не буде виконуватися. Для усунення даної проблеми
потрібно виконувати обробник цієї події в
окремому потоці. Однак в JavaScript є
лише один потік виконання, а в Python
проблемою багатопоточних додатків, яка
значно їх уповільнює, є Global Interpreter
Lock (GIL).
Отже існує два види багатозадачності: витісняюча і кооперативна.
Потоки і процеси використовують
витісняючи багатозадачність. Це означає,
що операційна система проводить квантування часу і постійно перемикається
між різними потоками, зберігаючи і відновлюючи їх контекст виконання.
При використанні кооперативної багатозадачності гілки коду, які виконуються паралельно, самі віддають управління в
певні моменти часу. Кооперативна багатозадачність, як спосіб одночасного виконання окремих програм, є застарілою та
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не використовується в сучасних операційних системах, однак ідеї, що закладені,
виявляються дуже корисними для організації виконання асинхронного коду і дозволяють при грамотному використанні
максимально використовувати обчислювальні ресурси в межах одного потоку (а
при комбінуванні цього підходу з традиційною
багатопоточністю,
як
в
async/await в C #, можна будувати ефективні програми).
Можна побудувати обробник події з
безлічі асинхронних функцій зворотного
виклику (callback-функцій) які управляються загальним циклом подій, як це робиться в Node.js, проте такий код складно
налагоджувати і підтримувати. Значно
спрощують його патерни Promise і Future,
проте Python і деякі інші мови програмування підтримують механізм, який дозволяє в даному випадку обійтися без
callback-функцій. Цей механізм має назву
співпрограма.
Співпрограми (coroutine) - це компонент програми, узагальнюючий поняття
підпрограми, який додатково підтримує
безліч вхідних точок (а не одну як підпрограма) і зупинку і продовження виконання зі збереженням певного положення.
Співпрограми в даному випадку
зручні тим, що дозволяють писати асинхронний код в синхронному стилі. Розглянемо механізми їх реалізації в мові
Python.
Реалізація співпрограм мовою
Python
Розглянемо класичну реалізацію
співпрограм, доступну ще з Python 2.5, за
допомогою розширених можливостей генераторів (PEP 342).
В мові Python є механізм, який створено для зручного опису ітераторів. Це генератори (generators).
Функцією-генератором
(generator
function) називається функція, яка може
віддавати чергове значення за допомогою
ключового слова yield, автоматично зберігати і відновлювати свій стан при отриманні наступного значення. При виклику
дана функція повертає ітератор, який на-

зивається
ітератором
генератора
(generator iterator) або об'єктом генератора (generator object). Під генератором залежно від контексту розуміють або функцію-генератор, або ітератор генератора.
Приклад:
deffibonacci():
a, b = 0, 1
whileTrue:
yield b
a, b = b, a + b
Даний генератор являє собою нескінченну послідовність чисел Фібоначчі.
Створимо об'єкт генератора:
fibonacci_sequence = fibonacci()
Цей об’єкт буде повертати числа
Фібоначчі після кожного виклику.
print (next (fibonacci_sequence))
Вбудована функція next викликає
метод __next__ (nextв Python 2) об'єктагенератора.
Генератори є окремим випадком
співпрограми, так званим semicoroutines.
На відміну від класичних співпрограм, які
можуть передавати управління в довільну
співпрограму, генератори можуть передавати його лише в місце виклику методу
__next__
Саме це і потрібно для реалізації
асинхронних функцій: співпрограми повертатимуть управління в цикл подій.
В мові Python 3 існують підгенератори (subgenerators). Об'єкт-генератор,
що слідує після пари ключових слів
yieldfrom, у функції-генераторі делегує
доступ до підгенератору, який існує, доки
існують значення генератора. Крім того,
yieldfrom є не оператором, а виразом, результат якого дорівнює тому значенню,
яке функція-генератор повертає за допомогою звичайного оператора return (воно
зберігається у виключенні StopIteration,
яке виникає при завершенні генератора).
Це достатньо для того, щоб реалізувати
асинхронне виконання коду на основі циклу подій, і саме так реалізований модуль
asyncio в Python 3.4.
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Однак для реалізації співпрограми в
загальному випадку у генераторів в мові
Python є ще один корисний метод: send ().
При використанні цього метода відправляється в генератор значення, яке дорівнюватиме yield-виразу генератора (так,
yield теж є виразом, а не оператором). За
допомогою такого метода можна реалізувати повноцінні співпрограми.
Розглянемо приклад програми, в основі якої лежать дві співпрограми: одна
генерує дані (її в такому випадку називають producer), а інша - обробляє
(consumer).
Примітка: тут і далі приклади коду
написані на мові Python 3.
importtime
importrandom
defsleep(seconds):
"""Призупиняє співпрограму з якої
була викликана на задану кількість секунд. """
initial_time = time.time()
whiletime.time() - initial_time<seconds:
yield
defconsume():
"""Співпрограма обробки данних"""
running_sum = 0
count = 0
whileTrue:
data = yield
running_sum += data
count += 1
print('Gotdata:
{}\nTotalcount:
{}\nAverage:
{}\n'.format(data,
count,
running_sum / count))
defproduce(consumer):
"""Співпрограмма видачі даних.
Кожні 0.5с генерує випадкове число.
"""
whileTrue:
yieldfromsleep(0.5)
data = random.randint(0, 100)
consumer.send(data)
yield
defmain():
# Створення обробника даних
consumer = consume()
# Запуск співпрограми
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consumer.send(None)
# Створенння виробника даних
producer = produce(consumer)
# Цикл подій (eventloop)
whileTrue:
next(producer)
if__name__ == '__main__':
main()
Функція-генератор produce на даному лістингу - це produced-співпрограма,
consume - consumer-співпрограма, sleepдопоміжна співпрограма, яка використовуються співпрограмою consume для припинення виконання свого потоку на заданий час.
На початку роботи програми створюються об'єкти-генератори consumer і
producer і запускається спів програма
consumer. Її необхідно запустити заздалегідь (або надіславши її значення None, або
викликавши next (consumer)), так як єдиним значенням, яке можна відправити в
генератор, поки він не запущений, є None.
Причина у тому, що значення, яке передається за допомогою методу send (), стає
значенням того yield-виразу, за допомогою якого генератор повернув управління, отже дане значення неможливо привласнити або зберегти, коли вираз ще не
запущений. Далі запускається цикл подій
(з єдиною можливим подією: генерація
нової порції даних). Оскільки в мові
Python на рівні мови підтримка повноцінних співпрограм з можливістю передачі
управління в задану співпрограму відсутня, використання циклу подій є дуже важливим аспектом роботи програми, але
генератори можуть передавати управління лише в функцію що їх викликає. Тому
необхідний принцип, за яким здійснювалось управління виконання співпрограм.
У цьому випадку таким принципом і є цей
цикл.
Розглянемо співпрограму consume.
Після ініціалізації в нескінченному циклі
за допомогою цієї співпрограми забезпечують повторення таких дій: очікування
даних за допомогою yield-виразу (і, оскільки yield віддає управління циклу подій,
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в той час, поки дана співпрограма знаходиться в стані очікування, може виконуватися інший код) і їх обробка, тобто збільшення лічильників і виведення на екран
отриманого числа, загальної кількості
отриманих чисел і їх середнього значення.
Усередині співпрограми produce теж
знаходиться нескінченний цикл. На кожній ітерації produse віддає управління спів
програмі sleep. Через заданий проміжок
часу співпрограма sleep віддає управління
циклу подій через спів програми produce.
Далі генерується випадкове число і відправляється об'єкту-генератору consumer
за допомогою методу send ().
Таким чином, реалізується паралельне виконання двох функцій всередині
одного потоку. Однак, на відміну від
справжньої багатопоточності, порядок
перемикання функцій визначається системою.
Співпрограми дозволяють описувати логіку роботи максимально наближено
до багатопоточного коду. Проте в даному
випадку рішення зі співпрограмами простіше, елегантніше і не вимагає синхронізації потоків.
Використання модуля asyncio
Модуль asyncio, який включений в
мову Python 3.4, створено у вигляді окремого пакета на PyPI для Python 3.3. Цей
модуль надає всю необхідну інфраструктуру для написання однопоточного конкурентного коду з використанням співпрограми, яка забезпечує неблокування
вводу-виводу, мультиплексування вводувиводу через сокети і інші ресурси, запуску мережевих клієнтів і серверів і т.д.
В основі модуля asyncio лежить
цикл подій (eventloop), який відповідає за:
− створення завдань з співпрограми
і Future і їх виконання;
− реєстрацію, виконання та скасування відкладених викликів;
− створення клієнтських і серверних транспортів для різних видів комунікації;

− запуск підпроцесів і зв'язку їх з
транспортами для взаємодії зі зовнішнім
процесом;
− делегування повільних викликів
звичайних функцій пулу потоків або пулу
процесів.
Співпрограми в модулі asyncio - це
генератори, які відповідають певним вимогам. До всіх співпрограм повинен бути
застосований
декоратор
@
asyncio.coroutine.
Розглянемо приклад двох співпрограм, причому одна з них викликає іншу,
яка виробляє якісь витратні обчислення (в
даному випадку - припинення свого виконання на деякий час і повертання квадрату числа).
importasyncio
@asyncio.coroutine
deftime_consuming_computation(x):
print('Computing{0}**2...'.format(x))
yieldfromasyncio.sleep(1)
return x ** 2
@asyncio.coroutine
defprocess_data(x):
result =
yieldfromtime_consuming_computatio
n(x)
print('{0} ** 2 = {1}'.format(x, result))
if__name__ == '__main__':
loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_com (process_data(238))
loop.close()
Функція
get_event_loop
модуля
asyncio повертає об'єкт циклу подій і метод run_until_complete використовується
для запуску співпрограми. Перевагою
цього підходу (на відміну від використання звичайних функцій) є те, що під час
роботи співпрограми asyncio.sleep виконання програми не блокується. Причому
інші заплановані для виконання завдання,
можуть виконуватися в тому самому потоці.
Переробимо створений вище приклад за допомогою модуля asyncio:
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importasyncio
importrandom
importtime
@asyncio.coroutine
defconsume():
"""Співпрограма обробки данних"""
running_sum = 0
count = 0
whileTrue:
data = yieldfromproduce()
running_sum += data
count += 1
print('Gotdata:
{}\nTotalcount:
{}\nAverage:
{}\n'.format(data,
count,
running_sum / count))
@asyncio.coroutine
defproduce():
"""Співпрограмма видачі даних."""
yieldfromasyncio.sleep(0.5)
data = random.randint(0, 100)
returndata
defmain():
loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_com(consume())
loop.close()
if__name__ == '__main__':
main()
Треба звернути увагу, що довелося
змінити логіку роботи модуля. Тепер основною є співпрограма consumer, а
producer видає одну порцію даних. Причиною цього є обмеження, що накладаються на співпрограми asyncio, які логічно випливають з основного призначення
даного модуля, тобто вчинення асинхронного введення-виведення. У більш реальному прикладі аналог співпрограми
producer міг би, наприклад, отримувати
дані з зовнішнього сервера або бази даних.
Висновок
Для вирішення проблеми не оптимізованої багатопоточності у Python рекомендовано використовувати асинхронний
стиль програмування. Цей стиль дозволяє
вирішувати задачі розподілених обчислень у межах одного потоку максимально
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наближуючи логіку до багатопоточності,
проте
не
успадковуючи
проблем
пов’язаних із синхронізацією потоків.
Розглянуто методи написання програм в
асинхронному стилі з використанням
співпрограми та стандартного модуля
asincio.
Використовуючи ці методи можна
створювати асинхронні програмні продукти, замість багатопоточних, які сповільнюють GIL. Це приводить до більшої оптимізації та покращення якості ПЗ.
Для реалізації асинхронності при
створенні додатків мовою Python слід використовувати модуль asyncio.[1-4]
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Постановка проблеми
Останнім часом має місце значний
прогрес у сфері розробки та практичного
застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Наприклад, їх можна використовувати для моніторингу ситуації на
землі, зокрема для ведення об’єктів, що
представляють деякий практичний інтерес (автомобілі або пішоходи для задач
патрульної поліції, військова техніка для
задач збройних сил тощо). При цьому
процес ведення може бути як неавтоматичним (за об’єктом слідкує оператор), так і
автоматичним (пошук положення об’єкта
на кожному з кадрів відео з камери цільового призначення БПЛА за допомогою
деякого алгоритму). Перший спосіб є
більш універсальним, але менш надійним
через «людський фактор». Другий спосіб
є вирішенням даної проблеми, але у свою
чергу актуалізує проблеми якості та
швидкості: чим якісніше відбувається ведення об’єкта, тим повільніше працює алгоритм, і навпаки.
Задача ведення об’єкта не є специфічною тільки для БПЛА і може виникати
в інших областях. Тому на даний момент
розроблено декілька підходів до її
розв’язання; їх огляд наведено в [1]. Але
кожен із методів має свою сферу застосування. Це пов’язано з особливостями кадрів відео, що у свою чергу залежить від
конкретної сфери, де виникає дана задача.
Постановка задачі ведення об’єкта
така: дано послідовність кадрів з камери
БПЛА та виділену область на першому

кадрі, в якій знаходиться об’єкт. Необхідно знайти положення об’єкта на кожному
з наступних кадрів.
Основними особливостями, що
ускладнюють автоматичну обробку кадрів
відео з камери БПЛА (у тому числі ведення об’єкта), є, по-перше, відсутність нерухомого фону (оскільки камера рухається разом із БПЛА, змінюється вся область
кадру), і, по-друге, наявність у кадрі (у
більшості практичних випадків) текстурованих областей (трава, пісок, ліс, вода
тощо), які у більшості випадків мають такий самий вплив на результат роботи алгоритмів, як і шум.
Враховуючи ці особливості, до алгоритму ведення об’єкта ставляться вимоги робастності до шуму і не константного
фону. Найбільш часто використовувані
підходи, які задовольняють даним вимогам, – клас методів «оптичний потік»
(розглянемо на прикладі однієї з реалізацій: алгоритмі Лукаса–Канаде); алгоритм
TLD (розглянемо на прикладі його реалізації в бібліотеці OpenCV); методи, засновані на статистичному аналізі (розглянемо
на прикладі метода, заснованого на аналізі локальних гістограм, далі – «гістограмний метод»).
Аналіз публікацій
Клас методів «оптичний потік» [2].
Оптичний потік – це представлення видимого сліду руху об’єктів, поверхонь і
граней візуальної сцени, що спостерігається під час відносного руху між спостерігачем (наприклад, око людини або ка-
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мера) і сцени. Методи розрахунку оптичного руху намагаються оцінити рух між
двома кадрами зображення, які відносяться до моментів часу t і t+∆t в кожній позиції вокселя (впорядкована трійка значень (x, y, t), де x і y – координати пікселя,
що розглядається; t – час, у випадку послідовності кадрів відео в його якості може використовуватись порядковий номер
кадру). Такі методи називаються диференційними, оскільки вони основані на локальних оцінках ряду Тейлора для сигналу зображення; тобто вони використовують часткові похідні по просторовим і
часовим координатам. Для двовимірного
випадку для вокселя (x,y,t) з інтенсивністю I(x,y,t), який буде рухатись на ∆x, ∆y і
∆t між двома кадрами зображення, і з наступним обмеженням сталості яскравості
можна записати:
I(x, y, t ) = I ( x + ∆x, y + ∆y , t + ∆t )
Вважаючи, що рух був незначним,
розраховуючи наближення зображення в
I(x,y,t) за допомогою рядів Тейлора можна
отримати:
I(x + ∆x, y + ∆y, t + ∆t) = I ( x, y , t ) +
∂I
∂I
∂I
+ ∆x + ∆y + ∆t + ...
∂x
∂y
∂t
З цих рівнянь випливає:
∂I ∆x ∂I ∆y ∂I ∆t
+
+
= 0;
∂x ∆t ∂y ∆t ∂t ∆t
в результаті чого:
∂I
∂I
∂I
Vx + V y +
= 0;
∂x
∂y
∂t
де Vx, Vy – це компоненти x і y швидкості
∂I ∂I ∂I
, ,
оптичного потоку I(x,y,t),
є по∂x ∂y ∂t
хідними для зображення в (x,y,t) у відповідних напрямках.
Таким чином, отримується основне
рівняння оптичного потоку:
r
I xV x + I yV y = − I t , або ∇I T ⋅ V = − I t
Дане рівняння з двома невідомими
не має єдиного розв’язку. Це відомо як
проблема апертури алгоритму оптичного
потоку. Для розрахунку оптичного потоку
необхідно скласти набір додаткових рівнянь, що задаються деякими додатковими
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умовами. Всі методи розрахунку оптичного потоку вводять додаткові умови для
оцінки фактичного потоку.
Алгоритм Лукаса–Канаде вирішує
вищенаведену проблему за рахунок використання інформації про сусідні пикселі в
кожній точці [3, 4]. Метод ґрунтується на
припущенні, що в локальному околі кожного пікселя значення оптичного потоку
однакове, таким чином можна записати
рівняння оптичного потоку для всіх пікселів в околі і розв’язати систему рівнянь
методом найменших квадратів.
Припустимо, що зміщення пікселів
між двома кадрами — відносно мале. Розглянемо піксель p, тоді відповідно до алгоритму Лукаса — Канаде, оптичний потік має бути однаковий для всіх пікселів,
які знаходяться у вікні з центром в точці
p. А саме, вектор оптичного потоку (Vx,
Vy) в точці p має бути розв’язком системи
рівнянь:
I x (q1 )Vx + I y (q1 )V y = − I t (q1 ),

I x (q 2 )V x + I y (q 2 )V y = − I t (q 2 ),

...
I x (q n )Vx + I y (q n )V y = − I t (q n );

де q1 , q 2 ,..., q n – пікселі всередині вікна,
I x (q i ), I y (q i ), I t (qi ) – часткові похідні зображення I по координатам x, y і часу t,
обчислені в точці qi .
Розв’язавши систему методом найменших квадратів, отримаємо:

I x (qi ) 2
V x   ∑
i
V  = 
I
y
∑
x ( qi ) I y ( qi )
  
 i

∑ I (q ) I (q )
∑ I (q ) 
x

i

y

i

i

2

y

−1

×

i

i

− ∑ I x (q i ) I t (qi )
 i

×
I y (qi ) I t ( qi ) 
∑
i

Алгоритм TLD (tracking, learning,
detection) [5]. Суть даного алгоритму –
об’єднання результатів алгоритмів ведення об’єкта (tracking), знаходження об’єкта
(detection) та онлайн-навчання (навчання
на кожному отриманому кадрі) (learning).
Основна ідея – створити алгоритм знаходження об’єкта, який оновлюється та по-
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кращує якість розпізнавання на кожному
кадрі.
В якості алгоритму ведення на практиці як правило застосовується алгоритм
Лукаса–Канаде. В якості алгоритму знаходження об’єкта – послідовний рандомізований ліс, в якості ознак для нього –
двобітні бінарні шаблони.
Для формування вибірки, на якій
відбувається онлайн-навчання, вводяться
поняття розширювальних та звужуючих
подій: розширювальна подія – подія, при
настанні якої необхідно внести відповідну
область кадру до навчальної вибірки;
звужуюча подія – подія, при настанні якої
відповідна область кадру до навчальної
вибірки не заноситься.
Послідовність обробки поточного
кадру така: знайти положення об’єкта за
допомогою алгоритму ведення, знайти
положення об’єкта за допомогою алгоритму знаходження, об’єднати їх результати, перевірити окіл отриманої області на
наявність інших областей, які потенційно
можна використати для онлайн-навчання
(за допомогою розширювальних та звужуючих подій).
Гістограмний метод [6]. Локальними ознаками для даного метода є гістограма яркостей: гістограма розподілу значень пікселів усередині локальної області.
На першому кадрі розраховується гістограма виділеної області, на наступних новим положенням об’єкта вважається область, що має гістограму, найближчу до
першої.
На кожному поточному кадрі пошук
нового положення об’єкта відбувається
шляхом перевірки околу положення на
попередньому кадрі. Відстань між гістограмами розраховується з використанням
стандартних функціоналів; у даній роботі
використовується такий функціонал:
n

(

dist = ∑ hi(1) − hi( 2 )
i =1

)

2

,

де n – кількість стовпців гістограми, h(1) і
h(2) – гістограми, відстань між якими шукається.

Постановка задачі
Вище було відмічено, що кожен з
алгоритмів має свою сферу застосування,
в залежності від особливостей відео, характерних для кожної конкретної предметної області. Метою даної статті є виконання порівняльного аналізу алгоритмів
Лукаса – Канаде, TLD та гістограмного
підходу на відео з різними осбливостями.
Викладення основного матеріалу
Для аналізу якості алгоритмів, що
розглядаються, використовується розмічена база даних: набір відеофайлів, для
кожного з яких на кожному кадрі вказано
положення об’єкта, який потрібно вести.
Характеристики тестових відео такі:
• відео №1: 1920х1080, 30 кадрів/сек,
низький рівень шуму; площа розміченої області 2205 пікселів;
• відео №2:
540х360,
30 кадрів/сек,
значний рівень шуму; площа розміченої області 510 пікселів.
Окремо проводиться аналіз «довгострокового» та «короткострокового» ведення. Метод аналізу «довгострокового»
ведення: на першому кадрі задається область (в її якості береться розмітка першого кадру); на наступних за допомогою
кожного з алгоритмів отримується нове
положення області, яке порівнюється з
розміткою. Якісною характеристикою алгоритму є близькість отриманих положень області до розмітки, кількісною –
середнє арифметичне d та середньоквадратичне відхилення σ d відстаней між
центром отриманої області та центром
розмітки по всім кадрам:
d i = ( xi( L ) − x i(T ) ) 2 + ( y i( L ) − y i(T ) ) 2 , i = 1...N
d =

1
N

N

∑ d ;σ
i =1

i

d

=

1
N −1

N

∑ (d
i =1

i

− d )2 ,

де ( x , y ) і ( x , y ) – відповідно
центри розміченої та отриманої областей
на і-му кадрі; N – кількість розмічених
кадрів.
(L)
i

( L)
i

(T )
i

(T )
i
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Метод аналізу «короткострокового»
ведення аналогічний вищенаведеному з
тою різницею, що область задається заново на кожному 10-му кадрі.
Кількісні характеристики якості ведення для алгоритмів Лукаса – Канаде,
TLD та гістограмного підходу наведено в
Табл. 1 (відео №1) та в Табл. 2 (відео №2).
Алгоритми в таблицях пронумеровані так:
А1 – алгоритм Лукаса – Канаде; А2 – алгоритм TLD; А3 – гістограмний метод.
Таблиця 1. Кількісні характеристики аналізу
якості алгоритмів (відео №1: 1920х1080, 30
кадрів/сек, низький рівень шуму; площа розміченої області 2205 пікселів)
Швидкість,
кадрів/сек
«довгострокове» ведення
2,71
1,70
28,02
3,96
1,81
2,59
5,31
2,30
6,49
«короткострокове» ведення
4,22
2,53
29,15
8,83
3,44
6,09
5,88
3,05
4,77

d

А1
А2
А3
А1
А2
А3

σd

Таблиця 2. Кількісні характеристики аналізу
якості алгоритмів (відео №2: 540х360, 30 кадрів/сек, значний рівень шуму; площа розміченої області 510 пікселів)
Швидкість,
кадрів/сек
«довгострокове» ведення
9,87
6,16
30,00
65,09
9,55
5,81
6,70
3,51
21,04
«короткострокове» ведення
4,31
2,16
30,00
58,26
12,98
8,54
5,80
2,52
26,32

d

А1
А2
А3
А1
А2
А3

σd

Проаналізувавши вищенаведені таблиці, можна вивести такі закономірності:
1. При умові низького рівня шуму
(відео №1)
якість
довгострокового
ведення є вищою. Для алгориту TLD цей
факт пов’язаний із більш якісним онлайннавчанням на менш зашумлених даних.
Для гістограмного методу – з отриманням
менш зашумлених гістограм, які в цьому
алгоритмі
виступають
у
ролі
дескрипторів. Імовірна причина для
алгоритму Лукаса–Канаде – особливості
розмітки тестових відео [7].
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2. При умові високого рівня шуму
(відео №2) якість короткострокового
ведення є вищою.
3. Алгоритм TLD (у «класичному»
варіанті; див. опис алгоритма, наведений
вище) на зашумленому відео видає
результат із середньою відстанню до
розміченої області 60 пікселів при
лінійних розмірах розміченої області
35х20 та розмірах кадру 540х360, тобто
якість роботи для даного випадку є
неприйнятною
(рис. 1;
тонкий
прямокутник – розмітка, товстий –
результат роботи алгоритму TLD).
4. Проаналізувавши середньоквадратичні відхилення, можна побачити, що:
4.1)
на алгоритм Лукаса–Канаде
шум впливає значною мірою; якщо рівень
шуму низький, даний алгоритм ведення є
найефективнішим із розглянутих;
4.2)
алгоритм TLD має менше
відхилення
при
«довгостроковому»
веденні, але разом із цим падає швидкість
роботи. Це є наслідком онлайн-навчання;
4.3)
якість роботи гістограмного
метода пропорційна площі розміченої
області.
5. Гістограмний метод є найбільш
робастним до шуму з розглянутих вище
методів. Недоліком даного метода є
зменшення швидкості його роботи
пропорційно площі розміченої області
(випливає з аналізу опису метода).
6. Алгоритм
Лукаса–Канаде
є
найшвидшим із розглянутих, але менш
точним при «довгостроковому» веденні.
Крім вищенаведеного, необхідно
відмітити, що алгоритм TLD знаходить
навіть об’єкти, які деякий час не знаходилися в полі зору камери.
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Рис. 1. Приклад роботи алгоритму TLD на
зашумленому відео

Висновки
Особливістю алгоритму Лукаса–
Канаде є той факт, що він не враховує
особливостей всієї області ведення, а лише деяку, як правило невелику, кількість
опорних точок всередині неї. Негативними наслідками є відсутність можливості
онлайн-навчання та висока імовірність
накопичення помилки, позитивними – висока швидкість роботи.
Особливістю алгоритму TLD є можливість онлайн-навчання і, як наслідки,
підвищення якості за рахунок більш точного знаходження об’єкта та можливість
знаходити подібні об’єкти та об’єкти, які
деякий час були відсутні у полі зору камери. Недоліки – низька швидкість роботи та некоректне навчання на зашумлених
відео.
Гістограмний метод є відносно робастним до шуму і дає відносно якісні результати ведення об’єкта, але швидкість
його роботи зменшується пропорційно
площі розміченої області.
Подальші дослідження можуть бути
направлені на зменшення вказаних недоліків за умови збереження наявних переваг.
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Optimization problems considered in
the design and operation of complex
technical systems are solved by methods of
mathematical programming.
Energy system can be viewed as a
large complex cybernetic system type.
In power searches solving problems,
realizing not only the mathematical model,
an algorithm which does not provide hard
the program, but also a model ergatic
problem. An algorithm for solving the
problem provides ergatic during the study
directly involved human - operator. In
ergatic model deviation from the intended
situation, the algorithm is adjusted person –
operator [ 2 ].
In the energy sector in the study of
complex electric power systems while
optimizing the regulation applies cybernetic
modeling method. The basis of this method,
put one of the fundamental principles of
cybernetics, which is as follows: the study of
the system is based on the study of its
behavior, that is, the observation of the state
of the system output when given the external
environment influences on the inputs.
Thus, cybernetic modeling reveals the
functional dependence of the system from
the effects of the environment. Thus
analyzed primarily open systems that are
exposed to the external environment and to
respond to this action. With this type of
modeling the processes occurring within the
system, is not considered to influence the
system response to the external environment
is not taken into account.
Cybernetic
model
provides
a
hierarchical structure of the studied system.
Cybernetic model of the electric power

system is also hierarchical model type. At
the highest level of the hierarchy is
reproduced the process of interaction
between the subsystems on the basis of
modeling subsystem functions. At the lower
levels the functional characteristics of
subsystems are determined and the processes
occurring in them analyze, if necessary.
The solution of the optimization
problem of decision-making in complex
systems requires the solution of the
following subtasks:
1) definition of optimality criterion;
2) Adequate representation of the
formalized process of electricity;
3) selection of a method for
implementing a mathematical model.
The optimization problem of electricity
as the equations - the limit is the balance of
power. Active power imbalance leads to
disruption of the quality of electrical energy.
For each installation has a nominal
frequency and voltage, their optimal value,
which corresponds to the minimum cost of
the consumer, as well as the technical limits
of deviations from the nominal value. The
greater tolerance of quality indicators from
the optimal values, the lower the cost of the
power system, but the greater the damage to
consumers.
In the simulation of steady electric
power system operation mode subsystem,
non-linearization, can be described by the
equation [ 2 ]:
Y=|k|X +Y0,
where |к| the square matrix of the generalized
system parameters;
X - vector boundary currents;
Y - vector of the boundary voltages;
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Y0 - the vector components of the
boundary variables due to the influence of
domestic sources of energy subsystems.
Optimization is the final stage of
solving the problem of decision making in
complex systems. Most practical solutions to
optimization problems are problems of
constrained optimization. Methods for
solving these problems are based on models
of unconstrained optimization.
Optimization problems of electric
power are finite-dimensional optimization
problems.
An optimization problem is solved to
minimize the design of power supply system
for a minimum financial outlay. As a result,
the task of determining the optimum power
compensation devices that meet a minimum
total cost. Currently gradient methods are
offered for solving this problem.
At higher hierarchical levels of the
power system it is advisable to search for the
best solutions to simulate using heuristic
schemes gradient descent, which is a
heuristic modifications gradient methods [
3].
Convergence of numerical methods to
search for the extremum of functions of
several variables because of their heuristic is
not enough studied, however, these methods
are useful for solving unconstrained
optimization. It is noted that they possess a
high computational efficiency in comparison
with conventional gradient methods.
Mathematical
model
of
the
transportation problem is realized for solving
optimization problems of electric power,
which optimizes the cost of implementing
the mains circuit. The transportation problem
of electric power under the product means
the electric power transmitted from the
power supply to the consumers of electric
power lines. Power sources are power plants
or substations, consumers - industrial, urban,
agricultural electricity consumers. A valid
solution to the transport problems of electric
power can be obtained in accordance with
the method of potentials. Realization of the
algorithm for solving the transport problem

is the optimal scheme of the electrical
network.
An
optimization
problem
of
distribution of total active power grid
consumers between the electrical stations is a
nonlinear programming problem which is
solved by Lagrange [5, 6].
Search for optimal solutions in
conditions of uncertainty with regard to the
optimization problems of electric power is
carried out using a computing apparatus of
game theory. Uncertainty of information is a
promising growth capacity in developing the
power system to which you want to
determine the optimum amount of input
power generating facilities.
When optimizing the power grid mode
by the presence of degrees of freedom of the
mode parameters are selected such values,
which provide a minimum active power
losses in the network.
From an ergonomic point of view,
information preparation of decision-making
in complex systems composed of external
and internal information provision. The task
external information guarantee is the
selection of the necessary information and
the selection of methods of its optimal
performance. The internal information
provision is the procedure of classification
and generalization of the information on the
current situation, the construction of the
operational models of activity. Thus, the
external information support is carried out by
preparing a priori decision, internal - to solve
specific operational tasks. According to the
research,
decision-making
information
training in the operation of automated
control systems for various purposes is 30 60% of the time [1].
A feature of the decision-making is
uncertainty manifested in the absence of a
priori information on the feasibility of the
system states. The basis for the search of
effective solutions in the face of uncertainty
is a compromise between efficiency and
sustainability solutions.
Compromise selection algorithm may
be represented by [3]:
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x 0 = arg max ∑ a i k i ( x );
x∈ X

2

∑a

i

i =1

= 1,

i =1

where x 0 − the reference solution;
X - feasible set of solutions;
k1 (x), k2 (x) - the criteria that characterize
the effect and sustainability solutions,
respectively.
The choice of weighting coefficients ai
in the form of interval and fuzzy sets of
values determines the type of decisionmaking criteria [3-4].
To find the optimal solution to the
problem
of
decision-making
under
conditions of uncertainty it is advisable to
employ methods of fuzzy mathematical
programming
(FMP)
and
heuristic
programming [3, 5-6].
The
task
of
mathematical
programming is formulated as follows [5-6]:

f ( x) → max

with constraints

g i ( x) ≤ 0, i = 1, m,
where f (x) − the objective function.
In mathematical modeling under
uncertainty decision-making tasks vagueness
is expressed in the form of a fuzzy
description of the objective function,
constraints and parameters on which they
depend.
Fuzzy option FMP problem [6]:

max f ( x), g i ( x) ≤ 0, x ∈ X
It can be realized by:
1) mitigating restrictions;
2) f (x ) ≥ z 0 , g i ≤ 0, x ∈ X ,
∼
∼
where
the
sign
∼
is
fuzzy
execution limitations.
That is, instead maximization objective
function should strive to achieve a given
value z 0 of this function.
Adaptive mathematical model of
decision making under uncertainty is a multicriteria algorithm of nonlinear programming
(MCNP) with fuzzy parameters.
In [8], the theoretical and practical
results of adaptive algorithms for
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determining the place of power lines
damaged are considered.
In general, the problem is the MCNP
vector optimization problem that can be
represented as [6]:
minimize
f ( x) = [ f1 ( x), f 2 ( x ), K , f k ( x )]

with constraints
x ∈ X = {x ∈ R n , g j ( x) ≤ 0, j = 1, m},

where X - n- dimensional vector of
decision variables;
k the different
[ f1 ( x), f 2 ( x ),K , f k ( x )] −
objective functions;
the set of
[ g 1 ( x ), g 2 ( x), K , g m ( x) ≤ 0] −
feasible solutions.
Uncertainty information on the
distribution law in electric load for the
individual nodes in networks with voltage 3 10 kV the industrial enterprises in the
problem of determining the electric power
losses allows to consider a way of
representing the electrical loads in the form
of fuzzy intervals [10].
The process of finding a solution to
the problem of covering the peak demand for
electricity in the solution of electric power
supply problems requires a complex
approach [9].
Decision support is to help the
decision-maker in the decision-making
process, which includes [1]:
- help decision-makers in the analysis
of situations and limitations caused by the
actions of the environment;
- priority ranking in decision-making;
- the generation of possible solutions;
- the choice of the optimal variant.
DSS – is a dialog system, assisting
decision-makers that use databases and
mathematical models for solving problems
of the poorly structured subject areas. Poorly
structured or mixed problems in contrast to
the well-structured contain both qualitative
and quantitative elements and uncertain and
quality problems tend to dominate. The
theory of fuzzy sets formulated algorithms
for solving problems in which subjective
assessments play a significant role in the
evaluation of uncertainty.
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The essence of computer decision
support system is a formalized description of
the source data processing and the
development
of
solutions
and
algorithmization these processes.
Selecting the decision-maker solution
includes forming a working hypothesis, the
analysis of the conceptual models of the
current situation; assess hypotheses and
comparing the results achieved the optimum
solutions and algorithm solutions in
accordance with the selected hypothesis.
The distributed DSS get widespread.
They are used in automated air traffic control
systems, robotics, in moveable object
management tasks, decision support systems
in emergency situations. Distributed systems
facilitate the exchange of information and
decision-making
by
expert
systems,
managing complex technical objects.
The optimization problem of choosing
a distributed DSS structure, minimizing the
cost of the system, taking into account the
cost of information exchange between tasks
solved at different hierarchical levels and
operating cost is a non-linear problems of
mathematical programming. To solve this
problem
it
applies
aggregation
decomposition approach, comprising the
steps of:
- decomposition problem on a number
of specific problems;
- aggregation of partial results [1].
Structure of distributed DSS must
comply with the organizational structure of
complex technical objects control systems.
The problem of the distribution of
functions between the local DSS can be
represented as integer linear programming
problem, the search for optimal solutions
which carried out heuristic algorithms [1].
The uncertainty requirements for
technical means of distributed DSS requires
the use of appropriate methods of decisionmaking based on expert evaluation and
processing of the results of fuzzy
optimization methods [1, 7].
Conclusions
1. To find the optimal solution to the
problem
of
decision-making
under

conditions of uncertainty it is advisable to
employ methods of fuzzy mathematical
programming and heuristic programming.
2. It is recommended to apply the
distributed DSS in the control systems of
complex technical objects.
3. Selection of distributed DSS
structure is based on the synthesis of the
structure of complex systems with the use of
aggregation - decomposition approach.
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шифру
Вступ
В сучасному світі збереження конфіденційної інформації є актуальною
проблемою. Серед різноманіття алгоритмів шифрування, один з них посідає особливе місце, AES (Advanced Encryption
Standard) або Rijndael – схвалений FIPS
(Federal Information Processing Standard)
симетричний алгоритм блочного шифрування, прийнятий в якості стандарту по
результатам конкурсу AES.
В 1998 National Institute of Standards
and Technology представив 15 алгоритмів
серед яких потрібно було обрати один,
який стане послідовником застарілому
алгоритму DES. Для нового алгоритму
було висунуто такі вимоги:
− стійкість не нижча ніж у DES,
− швидкість шифрування не менше
ніж 3DES,
− прозору структуру,
− ефективну програмну і апаратну
реалізацію.
В жовтні 2000 року за результатами
конкурсу було обрано переможцем алгоритм Rijndael [1] (пізніше AES).
Станом на 2009 рік AES є найбільш
популярним алгоритмом блочного симетричного шифрування, а також має підтримку фірми Intel та використовується в
процесорах x86 починаючи з Intel Core
i7-980X Extreme Edition, а потім і в процесорах Sandy Bridge.
Головним завданням даної роботи є
розгляд реалізації алгоритму роботи ши-

фратору для підвищення швидкодії, що
досягається, за допомогою апаратної реалізації шифрування AES.
У якості бази взято ПЛІС FPGA, яка
з високою паралельністю і гнучкістю,
найкраще підходить до вирішення даної
задачі. Для апаратної реалізації буде використовуватись система на кристалі
(SoC system) з Nios II вбудованим на
Altera Cyclone II FPGA. Для дешифрування та шифрування пристрій має зчитувати
дані з SD карти. Крім того, очікується, що
час, за який буде відпрацьовуватись алгоритм буде значно менший, ніж аналогічна програмна реалізація.
Опис особливості алгоритму
AES зашифровує та дешифровує
128-бітні блоки даних, і дозволяє використовувати ключі трьох різних типів 128,
192 і 256 біт. В залежності від довжини
ключа відрізняють три типи алгоритму
(AES-128, AES-192 або AES-256). Процес
шифрування та дешифрування складається з певної кількості ідентичних, за алгоритмом, крім останнього, раундів шифрування, число яких залежить від довжини
ключа:
− довжина ключа 128 біт – 10 раундів,
− довжина ключа 192 біт – 12 раундів,
− довжина ключа 256 біт – 14 раундів.
Алгоритм Rijndael володіє не тільки
високою криптостійкістю, а і високою
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швидкістю шифрування. Час програмної
реалізації на машині з частотою 2 ГГц дозволяє шифрувати данні зі швидкістю
приблизно 700Мбіт/с. Такої швидкості
достатньо, щоб шифрувати відео в форматі MPEG-2 в режимі реального часу.
Але слід відзначити, що апаратні реалізації шифратора працюють значно швидше.
Безпека АES алгоритму
Для трьох варіантів ключів кількість
операцій для повного перебору вимагає
2127, 2191 і 2255 операцій, навіть для найменшого з цих значень метод перебору не
має практичного значення. Відповідно до
досліджень AES алгоритм шифрування
стійкий до таких видів атак:
− диференціальний криптоаналіз,
− лінійний крипто аналіз,
− криптоаналіз на основі зв’язних
ключів.
З 2003 АНБ США проінформував
загал про те, що AES являється достатньо
надійним для передачі державних таємниць. Для рівня SECRET було дозволено
використовувати ключі 128-бітної довжини, а для TOP SECRET ключі 192- і 256 бітної довжини.
На відміну від інших симетричних
алгоритмів шифрування AES має простий
математичний опис. Взявши за основу це
твердження в 2002 другому році Николя
Куртуа і Йозеф Пепшик описали теоретичну атаку названу XLS-атакою, яка могла
б зламати AES, однак результати роботи
не були сприйняті позитивно всіма дослідниками.

Атаки по стороннім каналам не використовують математичні особливості
алгоритму, але використовують особливості реалізації системи. В квітні 2005,
Daniel J. Bernstein опублікував роботу з
описом атаки, в якій використовувалось
опис часу виконання кожної операції шифрування, дана атака вимагала більше ніж
200 мільйонів вибраних шифротекстів для
надходження ключа. В жовтні 2005 була
опублікована робота яка отримувала ключ
після 800 операцій, але вимагалась можливість для запуску атаки на тій самій
машині, де і виконувалось шифрування.
В грудні 2009 року було опубліковано роботу, в якій використовувався диференційний аналіз помилок, штучно згенерованих в матриці станів на 8-му раунді
шифрування, це дозволило згенерувати
ключ на 232 операції.
Загальна структура AES
Вхідними даними для шифрування є
масив з 16 байт in0, in1, …in15, перед початком шифрування байти масиву поміщаються послідовно в стовбці матриці, за
розмірами 4х4, InputBlock (зверху в низ).
Також для обрахунку шифру використовується матриця станів (State) представлена аналогічною за розмірами, з матрицею вхідних даних. Кінцеве значення матриці станів
називають матрицею
OutputBlock яка перетворюється в послідовність байт вихідних даних. Послідовність ключа також поміщається в матрицю 4x4 InputKey [2]. Схематичне відношення між матрицями зображено на рисунку 1.

Рис.1. Відношення між матрицями
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Як відмічалось ключ AES-128 складається з 128 бітів поділених на 16 байт
k0, k1...k15 і записується в стовбці матриці
InputKey, отже фактично ключ це чотири
слова w0 w1w2w3 де w0= k0k1k2k3. З цих
слів за допомогою спеціального алгорит-
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му створюється послідовність з 44
слів(w0 …w43) і на кожний раунд шифрування подається по чотири слова описаної
послідовності. На рисунку 2 можна побачити блок-схему алгоритму шифрування
AES-128.

Рис. 2. Блок-схема алгоритму

Кожний раунд складається з чотирьох різних перетворень
− SubBytes – по байтова підстановка в матрицю станів з фіксованої таблиці
замін,
− ShiftRows – побайтовий зсув рядків у матриці станів на різну кількість
байт,
− MixColumms – переміщення байт
в стовбцях,

− AddRounKey - складання з раундовим ключем (XOR).
Останній раунд відрізняється від
інших тим що не задіює функцію
MixColumms. Послідовність виконання
раундових перетворень зображена на рисунку 3 [3].
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Рис. 3. Послідовність виконання раундових операцій

Вирішення поставленого завдання
Як відомо, що шифрування складається з визначеної кількості раундів одна-

ковою між собою (крім останнього). Отже, раунд шифрування буде реалізовуватись блоком зображеним на рисунку 4 [4].

Рис.4. Одиночний блок для одного раунду шифрування

Кожний блок буде приймати дані з
виходу попереднього блоку, а також номер раунду для того, щоб відрізнити
останній раунд. Щоб уникнути часових
невідповідностей потрібно додати часових затримок для кожного модуля. Для
виведення зображення з Nios II на монітор, необхідно створили екземпляр контролера VGA. Контролер VGA повинен пе-

редавати дані через роз'єм VGA на платі
DE2-115.
Для зв’язку SD-карти з ядром Nios
будуть використані порти вводу/виводу,
також для введення ключа для шифровки/дешифровки користувачем, буде підключений JTAG UART інтерфейс до
Nios. Oтже отримаємо таке схематичне
зображення архітектури даного пристрою,
зображеного на рисунку 5 [5].

Проблеми інформатизації та управління, 1(53)’2016
Висновки
Розглянутий алгоритми роботи і архітектура пристрою буде покладено в основу створення макету пристрою шифрування даних на базі ПЛІС Altera Cyclone II
FPGA.
Апаратна реалізація алгоритму AES
(Rijndael) дозволить користуватись таки-
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ми перевагами передачі даних, як швидкість та надійність, у різних системах,
включаючи системи шифрування та дешифрування конфіденційної інформації,
системах з електронним підписом та інших цифрових приладах.

Рис.5. Структурна схема AES шифратора
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УДК 519.218.82(045)
Метод двопараметричної оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних
сигналів на тлі завад за допомогою функції Лагранжа / Андреєв О.В., Андреев В.І.
Запропоновано новий метод екстраполяції нестаціонарних випадкових сигналів на тлі завад,
який базується на використанні функції Лагранжа, і використовує два попередні дискретні
значення сигналу, та по їх значенням виконує оптимальну екстраполяцію для третього моменту часу в майбутньому

УДК 519.218.82(045)
Метод двухпараметрической оптимальной єкстраполяции нестационарніх сигналов на фоне помех при помощи функции Лагранжа / Андреев А.В., Андреев В.И.
Предложен новый метод экстраполяции нестационарных случайных сигналов на фоне помех,
который базируется на использовании функции Лагранжа, и используя два предыдущие дискретные значения сигнала, по их значениям осуществляет оптимальную экстраполяцию для
третьего момента времени в будущем

UDC 519.218.82(045)
The method of two-parameter optimal extrapolation nestatsionarnіh signals , which is
based on the use of the Lagrange function / Andreev A.V., Andreev V.I.
A new method of extrapolation of stationary random signals on the background noise, which is based
on the use of the Lagrange function, and using the two previous discrete value of the signal from their
values provides optimal extrapolation for the third time in the future

УДК 004.65:004.89 (045)
Методика розробки адаптивних електронних навчальних курсів / Артамонов Є.Б.,
Кашкевич І.-Ф.Ф.
Одним із завдань інформатизації вищої школи є підвищення якості підготовки фахівців за рахунок впровадження інформаційно-освітнього середовища з можливістю віддаленого доступу
до матеріалів. Але при віддаленій роботі з навчальними ресурсами ускладнюється налагодження зв’язку викладач-студент і унеможливлює гнучку адаптацію курсу під вимоги користувача. В статті розглядається методика розробки адаптивних електронних навчальних курсів через аналіз вимог користувачів та їх базовий рівень знань

УДК 004.65:004.89 (045)
Методика разработки адаптивных электронных учебных курсов / Артамонов Е.Б.,
Кашкевич И.-Ф.Ф.
Одной из задач информатизации высшей школы является повышение качества подготовки
специалистов за счет внедрения информационно-образовательной среды с возможностью
удаленного доступа к материалам. Но при удаленной работе с учебными ресурсами осложняется создание связи преподаватель-студент и делает невозможным гибкую адаптацию курса
под требования пользователя. В статье рассматривается методика разработки адаптивных
электронных учебных курсов через анализ требований пользователей и их базовый уровень знаний

UDK 004.65:004.89 (045)
Technique of adaptive e-learning courses development / Artamonov Y., Kashkevich I.-F.
One of the tasks of the higher school informatization is to improve the quality of
specialists/experts/professionals training through the introduction of information-educational
environment with remote access to content. But when working remotely with educational resources it
is complicate to establish the teacher-student communication and impossible to make flexible
adaptation of the course to the user requirements. The article discusses the technique of adaptive elearning courses development through the analysis of user requirements and their basic level of
knowledge.
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УДК 004.021
Підхід до автоматичного формування плану випробувань для складних систем /
Бєляков О.О. , Севастьян А.С.
Етап планування випробувань має велике значення для проведення випробування та мінімізації
ресурсів, що використовуються при проведенні випробувань. Планування складних систем
потребує врахування великої кількості параметрів. Використання традиційних підходів до
вирішення задачі планування не є доцільним для деяких складних систем. В статті проведений
аналіз існуючих методів формування плану випробувань для складних систем та запропонований підхід для формування планів льотних випробувань

УДК 004.021
Подход к автоматическому формированию плана испытаний для сложных систем
/ Беляков А.А. , Севастьян А.С.
Этап планирования испытаний имеет большое значение для проведения испытания и минимизации ресурсов, используемых при проведении испытаний. Планирование сложных систем требует учета большого количества параметров. Использование традиционных подходов к решению задачи планирования не является целесообразным для некоторых сложных систем. В
статье проведен анализ существующих методов формирования плана испытаний для сложных систем и предложен подход для формирования планов летных испытаний

УДК 004.021
The approach to automatic generation of test plan for complex systems / Bieliakov А. ,
Sevastiyan A.
Test planning phase is important for the test and minimizing resources used in tests. Planning of
complex systems requires consideration of a large number of parameters. Using traditional
approaches to solving the problem of planning is not appropriate for certain complex systems. The
article analyzed the existing methods of forming a plan for testing of complex systems and the
proposed approach for formation flight test plans

УДК 004.415.53.(045)
Управління процесом тестування за допомогою спеціалізованих метрик / Ващук І.О., Холявкіна Т.В.
У статті розглядається процес тестування з метою виявлення, систематизації та оцінки
найбільш широковживаних метрик, а також реалізується побудова порівняльних
характеристик метрик різних видів для визначення мети і доцільності їх використання на
різних етапах життєвого циклу тестування

УДК 004.415.53.(045)
Управление процессом тестирования с помощью специализированных метрик /
Ващук И.А., Холявкина Т.В.
В статье рассматривается процесс тестирования с целью выявления, систематизации и
оценки наиболее широко используемых метрик, а также реализуется построение сравнительных характеристик метрик различных видов для определения цели и целесообразности их использования на различных этапах жизненного цикла тестирования

UDK 004.415.53.(045)
Managing the testing process using specialized metrics / Vashchuk I., Holyavkina T.
This article reviews the testing process in order to identify, systematize and evaluate the most widely
used metrics and implements the construction of comparative characteristic of different kinds of
metrics in order to define the purposes and feasibility of their use in different stages of testing.
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УДК 004.056.53:004.492.3 (045)
Моделі й методи оцінювання характеристик та управління автономними сегментами інформаційно-керуючої системи крупного аеровузла / Водоп’янов С.В., Дрововозов В.І., Журавель Н.В.
Проблема стійкості функціонування авіаційних бортових мереж в зоні аеровузла стоїть особливо гостро в зв'язку з необхідністю безумовного забезпечення безпеки польотів, виключення
льотних пригод і передумов до них. Ця проблема посилюється через безперервні зміни структури мережі - одні літаки як мережні елементи входять в зону відповідальності аеровузла,
інші виходять. Цей процес є суттєво нестаціонарним. Для забезпечення безпеки мережі при
наявності зовнішніх і внутрішніх заважаючих впливів необхідно не просто підвищувати енергетичні та інформаційні ресурси, а застосовувати оптимальні методи управління реконфігурацією мережі. В роботі запропоновані математичні моделі марковських процесів загибелі і
розмноження з нестаціонарними імовірностями переходу, якими описується поточний стан
локальної авіаційної бортової мережі аеровузли. Виїдена система рівнянь Колмогорова - Чепмена для нестаціонарних ймовірностей стану мережі. Застосовано метод гаусовської апроксимації розподілу координат системи в просторі станів

УДК 004.056.53:004.492.3 (045)
Модели и методы оценки характеристики управление автономными сегментами
информационно-управляющейсистемы крупного аэроузла / Водопьянов С.В.,
Дрововозов В.И., Журавель Н.В.
Проблема устойчивости функционирования авиационных бортовых сетей в зоне аэроузлы
стоит особенно остро в связи с необходимостью безусловного обеспечения безопасности полетов, вы ключения летных происшествий и предпосылок к ним. Эта проблема усугубляется
непрерывные изменения структуры сети - одни самолеты как сетевые элементы входят в зону ответствен-ности аэроузлы, другие выходят. Этот процесс существенно нестационарным. Для обеспечения безопасности сети при наличии внешних и внутренних мешающих воздействий необходимо не просто повышать энергетические и информационные ресурсы, а
применять оптимальные методы управления реконфигурацией сети. В работе предложены
математические моде-ли марковских процессов гибели и размножения с нестационарными
вероятностями пере-хода, которыми описывается текущее состояние локальной авиационной
бортовой сети аэроузлы. Выедена система уравнений Колмогорова - Чепмена для нестационарных вероятностей ста-на сети. Применен метод гаусовськои аппроксимации распределения
координат системы в пространстве состояний

UDC 004.056.53:004.492.3 (045)
Models and methods for evaluation of performance and autonomous management
segment information and control systems of large aerovuzla / Vodopianov S.,
Drovovozov V., Zhuravel N.
The problem of sustainability of air onboard networks in the area aerovuzla is particularly acute
because of the need to ensure absolute safety, exclusion flight accidents and prerequisites for them.
This problem is exacerbated by the constantly changing network structure - one aircraft as network
elements outside the area of responsibility aerovuzla other out. This process is essentially transient.
To ensure network security in the presence of internal and external interfering influences should not
just raise the energy and information resources, and apply best management practices reconfiguration
of the network. The paper presents mathematical models of Markov processes death and reproduction
of non-stationary transition probabilities, which describes the current state of the local aviation board
network aerovuzly. Eaten away system of equations Kolmogorov - Chapman probability for unsteady
state of the network. The method hausovskoyi approximation coordinate distribution system in the
state space
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УДК 004.67 : 004.78
Фільтрація вхідних даних в системах ідентифікації / Длужевський А.О., Кременецький Г.М., Панфьоров О.В.
Процес ідентифікації об’єктів в комп’ютерних системах має на меті створення ідентифікаторів для об’єктів в комп’ютерній системі. При великій кількості шумів неможливо однозначно ідентифікувати об’єкт. Для можливості правильної ідентифікації об’єктів необхідно очистити вхідні дані чи сигнали від завад. Стаття розкриває методику оцінювання результатів
фільтрації вхідних даних для визначення методу фільтрації з мінімальним розходженням
отриманого та очікуваного результатів

УДК 004.67 : 004.78
Фильтрация входящих данных в системах идентификации / Длужевский А.А.,
Кременецкий Г.Н., Панфёров А.В.
Процесс идентификации объектов в компьютерных системах имеет целью создание идентификаторов для объектов в компьютерной системе. При большом количестве шумов невозможно однозначно идентифицировать объект. Для возможности правильной идентификации
объектов необходимо очистить входные данные или сигналы от помех. Статья раскрывает
методику оценки результатов фильтрации входных данных для определения метода фильтрации с минимальным различием полученного и ожидаемого результатов

UDK 004.67 : 004.78

Filtration of input data in identification systems / Dluzhevskyi A.O.,
Kremenetsky G.M., Panforov O.V.
In computer systems the process of objects identification is aimed to create identifiers for the objects.
With a large noise level it is not possible to identify an object definitely. To identify the objects
correctly it is necessary to clean input signals from noise. The article reveals the technique of
evaluation of results of filtration. This allows to find out the filtration method that gives minimal
difference between obtained and expected results

УДК 681.518 (045)
Розподіл та послідовність розв’язання
повітряних суден / Жолдаков О.О.

задач

технічного

обслуговування

Розглянуто проблему побудови математичної моделі задачі керування технічним обслуговуванням повітряних суден, яка б дозволяла використовувати сучасні обчислювальні засоби для
оперативного її розв’язання. Описана декомпозиція задачі оперативного управління ТО ПС, яка
приводить проблему нелінійності математичної моделі до розв’язання трьох задач з лінійною
структурою із застосуванням до їх реалізації комбінаторних методыв, які мають скінченну
множину розв’язків і дають можливість отримання результату за припустимий час.

УДК 681.518 (045)
Разделение и последовательность решения задач технического обслуживания воздушных судов / Жолдаков А.А.
Рассмотрено проблему построения математической модели задачи управления техническим
обслуживанием воздушных судов, которая позволила бы использовать современные вычислительные средства для оперативного её решения.
Описана декомпозиция задачи оперативного управления ТО ВС, которая приводит проблему
нелинейности математической модели к решению трех задач с линейной структурой, с применением к их выполнению комбинаторных методов, которые дают конечное множество решений вместе с возможностью их получения за допустимое время.
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UDC 681.518 (045)
Separation and sequence solving maintenance problems aircraft / Zholdakov А.
The problem of constructing mathematical model of aircrafts maintenance management task is
contemplated. This model should allow using modern computing facilities for its operative solving.
The decomposition of efficient aircraft maintenance management task is described. This leads a
problem of mathematical model nonlinearity to the solution of three problems with linear structure,
and thus allows applying combinatory methods, which give finite set of solutions together with
possibility of their reception in an admissible time, to their solution

УДК 519.233.2: 621.391.83 (045)
Использование многосегментной регрессии для оценки долговечности констуктивных элементов систем / Кузьмин В.Н., Соломенцев А.В., Залисский М.Ю.
Рассматривается подход, основанный на применении многосегментной регрессии для
возможности оценки результатов испытаний долговечности конструктивных элементов
систем на примере образцов из алюминиевого сплава. Приведены аналитические соотношения
для построения многосегментной регрессии, которые позволяют решать задачи
прогнозирования долговечности образцов

УДК 519.233.2: 621.391.83 (045)
Використання багатосегментної регресії для оцінки довготривалості конструктивних елементів систем / Кузьмин В.М., Соломенцев О.В., Заліський М.Ю.
Розглянуто підхід, заснований на застосуванні багатосегментної регресії для можливості
оцінки результатів випробувань довготривалості конструктивних елементів систем на
прикладі зразків із алюмінієвого сплаву. Наведені аналітичні співвідношення для побудови
багатосегментної регресії, які дозволяють вирішувати задачі прогнозування довготривалості
зразків

UDC 519.233.2: 621.391.83 (045)
Using the multi-segmented regression to assess the durability of structural elements of
the systems / Kuzmin V.M., Solomentsev O.V., Zaliskyi M.Yu.
The paper deals with an approach based on the use of multi-segmented regression to allow evaluation
of durability of structural components of systems. Equations for constructing multi-segmented
regression are considered with purpose to solve the problem of samples durability prediction

УДК 004.738:519.863:004.42 (045)
Оптимізація конфігурації змішаної бездротово-оптичної мережі при вирішенні
«проблеми останньої милі» / Куклінський М.В., Гиза І.С., Амірханов Е.Д., Шемчук В.В.
В даний час доступ до мережі за допомогою радіохвиль являється одним з найбільш дешевих
способів вирішення «проблеми останньої милі». Дане рішення особливо ефективно в тих районах, де кабельні мережі розвинені недостатньо або відсутні зовсім. За допомогою розміщення
базових станцій в ключових точках, які забезпечують максимальну площу покриття території, забезпечується надання цілого ряду сервісів кінцевим користувачам. Проте поєднання бездротової абонентської частини мережі з провайдером, який надає послуги, як правило забезпечується за допомогою кабельних технологій, що дає змогу віднести таку мережу до гібридного бездротово-оптичного типу. У статті розглянуті питання проектування і розгортання
мереж доступу гібридного типу, а також розроблено програмний засіб для оптимізації конфігурації такої мережі
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УДК 004.738:519.863:004.42 (045)
Оптимизация конфигурации смешанной беспроводно-оптической сети при решении «проблемы последней мили» / Куклинский М.В., Гыза И.С., Амирханов Э.Д.,
Шемчук В.В.
В настоящее время доступ к сети с помощью радиоволн является одним из самых дешевых
способов решения «проблемы последней мили». Данное решение особенно эффективно в тех
районах, где кабельные сети недостаточно развиты или отсутствуют вовсе. С помощью
размещения базовых станций в ключевых точках, которые обеспечивают максимальную площадь покрытия территории, становится возможным предоставление целого ряда сервисов
конечным пользователям. Однако соединение беспроводной абонентской части сети с провайдером, который предоставляет услуги, как правило, обеспечивается с помощью кабельных
технологий, что позволяет отнести такую сеть к гибридному беспроводно-оптическому типу. В статье рассмотрены вопросы проектирования и развертывания сетей доступа гибридного типа, а также разработано программное средство для оптимизации конфигурации такой сети

UDC 004.738:519.863:004.42 (045)
Optimization of the mixed optical wireless network configuration in solving "the last
mile problem» / Kuklinskyi M., Gyza I., Amirhanov E., Shemchuk V.
Now access to a network by means of radio-waves is one of the cheapest ways of the "last mile
problem» solving. The given solution is especially effective in those areas where cable networks are
insufficiently developed or absent at all. By means of placing the base stations in key points that
provide the maximum coverage area of territory, it becomes possible to provide the wide variety of
services to end users. However, connection of a wireless end-user's part of a network with the
provider that ensures services, as a rule, is supported by means of cable technologies; it allows
considering such a network as hybrid optical wireless type. In this article, the questions of hybrid type
access networks design and deploy are considered, and also the software is developed for such
network configuration optimization

УДК 004.724.4
Особливості реалізації тунелювання пакетів IPv6 у мережній інфраструктурі IPv4 /
Лазебний В.С., Зубець А.М.
Розглянуто способи передавання інформаційних потоків, сформованих за протоколом IPv6,
засобами мережної архітектури IPv4. Проаналізовано особливості застосування технології
6to4 для мережних станцій під керуванням Windows ХР та технології Teredo для станцій під
керуванням Windows 7 та старших версій. Проаналізовано особливості маршрутизації інкапсульованих потоків, причини виникнення затримок передавання і величини цих затримок. Сформовано рекомендації щодо можливості й особливостей застосування зазначених технологій
для передавання IPv6 трафіку

УДК 004.724.4
Особенности реализации туннелирования пакетов IPv6 в сетевой инфраструктуре
IPv4 / Лазебный В.С., Зубец А.М.
Рассмотрены способы передачи информационных потоков, сформированных согласно протокола IPv6, средствами сетевой архитектуры IPv4. Проанализированы особенности применения технологии 6to4 для сетевых станций под управлением Windows ХР и технологии Teredo
для станций под управлением Windows 7 и старших версий. Проанализированы особенности
маршрутизации инкапсулированных потоков, причины возникновения задержек передачи и величины этих задержек. Сформированы рекомендации относительно возможности и особенностей применения указанных технологий для передачи IPv6 трафика
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UDC 004.724.4
Features of the tunneling of IPv6 packets in IPv4 network infrastructure / Lazebnyi V.,
Zubets А.
The methods of conveying of information flow generated according to IPv6 protocol by means of
network with IPv4 architecture are in consideration. The features of 6to4 technology use for network
stations running Windows XP and Teredo technology for stations running Windows 7 and newer
versions. It were analyzed the features of encapsulated packets routing, the causes delays in
transmission and magnitude of these delays. The recommendations of considered technologies
applying are proposed and features of such applying are discussed

УДК 004.415.53(045)
Мережеві технології для промислового комплексу / Сіденко Б.А., Холявкіна Т.В.
У статті проведено аналіз характеристик основних мережевих технологій. Обрана і обгрунтована технологія для побудови локальної мережі з подальшому її розширенням і застосуванням в промисловому комплексі

УДК 004.415.53(045)
Сетевые технологии для промышленного комплекса / Сиденко Б.А., Холявкина Т.В.
В статье проведен анализ характеристик основных сетевых технологий. Выбрана и обоснована технология для построения локальной сети с дальнейшем её расширением и применением в
промышленном комплексе

UDK 004.725.5 (045)
Network technologies for industry / Sidenko B., Holyavkina T.
The article provides analysis of the major network technologies characteristics. The technology of
local network development with further its extension and utilization in industrial complex is selected
and justified

УДК 654.924.3:004.942.(045)
Побудова компьютерної моделі охоронного ємнісного сповіщувача / Соколов Г.Є.
Проведено моделювання на рівні функціональної схеми охоронного ємнісного сповіщувача за
допомогою Matlab. Розроблена модель дозволяє оцінити надійність розділення сповіщувачем
сигналів від порушника та від завад

УДК 654.924.3:004.942.(045)
Построение компьютерной модели охранного емкостного
лов Г. Е.

извещателя / Соко-

Проведено моделирование на уровне функциональной схемы охранного емкостного извещателя
средствами Matlab. Разработанная модель позволяет оценить надежность разделения извещателем сигналов от нарушителя и от помехи

UDC 654.924.3:004.942.(045)
Building a computer model of a capacitive burglar alarm detector / Sokolov G.
The work deals with modeling a capacitive burglar alarm detector at the functional diagram level by
means of MATLAB tools. The developed model makes it possible to estimate the ability of a detector
to distinguish between burglar signals and noise
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УДК 004.422.832:004.432 (045)
Ефективність використання програмування асинхронних додатків мовою Python /
Толстікова О.В., Мирошниченко І.С., Коцюр А.Б.
Розглянуто інструменти, які реалізують асинхронне програмування в мові Python і дозволяють
підвищити ефективність використання програмування асинхронних додатків. Показано ефективність роботи модуля asyncio (PEP 3156) у порівнянні з класичними співпрограмами

УДК 004.422.832: 004.432 (045)
Эффективность использования программирования асинхронных приложений на
языке Python / Толстикова А.В., Мирошниченко И.С., Коцюр А.Б.
Рассмотрены инструменты, которые реализуют асинхронное программирование в языке
Python и позволяют повысить эффективность использования программирования асинхронных
приложений. Показана эффективность работы модуля asyncio (PEP 3156) по сравнению с классическими сопрограммами

UDC 004.422.832: 004.432 (045)
Efficiency asynchronous application programming language Python / Tolstikov H.,
Miroshnichenko I., Kotsyur A.
Consider tools that implement asynchronous programming in Python and allow more efficient use of
asynchronous programming applications. The efficiency of the module asyncio (PEP 3156) in
comparison with classical spivprohramamy

УДК 004.951:004.413.5(045)
Порівняльний аналіз методів ведення об’єкта на відео з камери безпілотного
літального апарату / Чирков А.В.
Наведено огляд таких методів ведення об’єкта на відео: алгоритм Лукаса – Канаде, алгоритм
TLD та підхід, заснований на аналізі локальних гістограм. Виконано порівняльний аналіз якості
їх роботи

УДК 004.951:004.413.5(045)
Сравнительный анализ методов ведения объекта на видео с камеры беспилотного
летательного аппарата / Чирков А.В.
Приведён обзор таких методов ведения объекта на видео: алгоритм Лукаса – Канаде, алгоритм TLD и подход, основанный на анализе локальных гистограмм. Выполнен сравнительный
анализ качества их работы

UDC 004.951:004.413.5(045)
Comparison analysis of the object tracking algorithms on the video from the unmanned
aircraft camera / Chyrkov А.
This article makes a review of such object tracking algorithms as Lucas – Kanade, TLD and local
histogram based; and gets the comparison analysis of their quality

УДК 519.7:519.85 (045)
Прийняття рішень в складних системах / Чуріна О.Й.
В даній статті розглянуто методи прийняття рішень в складних системах – методи
нечіткого математичного програмування, що реалізуються в людино – машинних процедурах
прийняття рішень із застосуванням систем підтримки прийняття рішень (СППР)
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УДК 519.7:519.85 (045)
Принятие решений в сложных системах / Чурина А.И.
В данной статье рассмотрены методы принятия решений в сложных системах – методы
нечеткого математического программирования, реализуемые в человеко–машинных
процедурах принятия решений с применением систем поддержки принятия решений (СППР)

UDC 519.7:519.85 (045)
Decision making in complex systems / Churina O.
This article describes methods of decision-making in complex systems - fuzzy mathematical
programming methods, implemented in the man - machine decision-making procedures with the use of
the decisions support systems (DSS)

УДК 621.3
Алгоритм роботи пристрою AES шифратора / Шаповал І.В., Лебедев Д.Ю.
В даній роботі розглядається апаратна реалізація алгоритму роботи пристрою AES шифратора на базі ПЛІС Altera Cyclone II FPGA.

УДК 621.3
Алгоритм работы устройства AES шифратора / Шаповал И.В., Лебедев Д.Ю.
В данной работе рассматривается аппаратная реализация алгоритма работы устройства
AES шифратора на базе ПЛИС Altera Cyclone II FPGA

UDC 621.3
The algorithm of the AES encryptor device / Shapoval I., Lebedev D.
This article describes algorithm for hardware implementation of AES encryptor device on FPGA
Altera Cyclone II FPGA
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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)
Ключові слова: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 (з відступами зліва і справа по
0,5 см)
Відступ першої строки – 1 см.
Заголовки: Arial (Bold Italic) 12.
Текст статті виконується у форматі А4
Вирівнювання по ширині. Сторінки не
(210x297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін у
нумерувати. Обов'язково використовувати
дві колонки шириною по 7,7 см. Основний
режим автоматичної розстановки переносів.
шрифт Times New Roman 12 с одинарним
Великі формули, рисунки тощо дозволяється
інтервалом.
виконувати не в колонках.
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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).

Таблиця 2. Назва

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

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

(1)
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