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УДК 519.218.82(045)
Андреєв О.В.

МЕТОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ ЛОКАЛЬНИХ
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Національного авіаційного університету
Запропоновано новий метод екстраполяції характеристик трафіку локальних
комп’ютерних мереж, який базується на методі двопараметричної оптимальної екстраполяції, що використовує два попередні дискретні значення характеристик трафіку,
та по їх значенням виконує оптимальну екстраполяцію для третього моменту часу в
майбутньому

Вступ
Вирішення задач екстраполяції характеристик трафіку комп’ютерних мереж займають важливе місце в управлінні
комп’ютерних мереж та забезпеченні їх
працездатності та ефективності роботи.
Метою роботи є розробка методу експериментального дослідження та оптимальної екстраполяції характеристик трафіку локальної комп’ютерної мережі факультету комп’ютерних систем НАУ з застосуванням методу двопараметричної оптимальної екстраполяції [1].
Для досягнення цієї мети на базі методики статистичної обробки експериментів [2], методу статистичного імітаційного
моделювання (СІМ) та методу двопараметричної оптимальної екстраполяції [2] розроблено метод дослідження та оптимальної
екстраполяції характеристик нестаціонарного трафіку комп’ютерних мереж. За допомогою експерименту показана ефективність розробленого методу дослідження характеристик нестаціонарного трафіку на
фоні завад.
Постановка задачі
Розглянемо постановку задачі. У експерименті поставлено завдання – провести
моніторинг
характеристик
трафіку
комп’ютерної мережі за допомогою програми PRTG Network Monitor за один день
9.11.2011 року за період часу з 11 год. 00 хв.
27 с до 11 год. 14 хв. 27 с. (за 14 хвилин). На
рис.1 наведено графік моніторингу характеристик трафіку за вказаний вище проміжок
часу. Виділено участок за три хвилини - з
11 год. 07 хв. по 11 год. 10 хв. Сніфер PRTG

Network Monitor дозволяє вимірювати значення характеристик трафіку з інтервалом в
1 хвилину. Для експерименту необхідно
мати трафік, взятий з інтервалом дискретизації в 1 секунду. Для цього беремо значення трафіку за три хвилини (з 11 год. 07 хв.
до 11 год. 10 хв.) і різницю між двома точками трафіку 115кбіт/с та 47кбіт/с ділемо на
120с і отримаємо швидкість зміни трафіку
за 1 секунду (0,57кбіт/с) для перших двох
хвилин. Інтервал з 11год.9хв. до 11год.10хв.
ділимо на 60с і отримаємо швидкість за
1с.=0,82кбит/с для третьої хвилини. Далі
розбиваємо фрагмент трафіку на 10 триад
значень у відповідності до алгоритму двопараметричної екстраполяції [1]:
X1 + X(ΔT) = X2; X2 + X (τ) = X3,
де ΔT = 10с, τ = 5с, Xi – значення точок характеристик трафіку без завади. В результаті отримаємо масив, наведений в табл. 1.
За допомогою стандартної процедури
MathCAD [4, 5] rnorm {n, M, у}, де число
реалізацій вибране n = 10; M – математичне
сподівання; у = σі – середньоквадратичне
відхилення випадкового нестаціонарного
процесу σξ = 9.37, шо відповідає відношенню σξ2/ σх2=1/8, генеруємо 10 значень завади, які додаємо до відповідних значень Xi.
Це необхідно для того, щоб враховувати
флуктуації трафіку, які не фіксує сніффер, і
які мають місце в реальному трафіку, та
вплив фізичної завди. Таким чином отримаємо 30 значень випадкової величини Yі, але
вже з завадою, які наведені в табл. 2

6

Рис. 1. Таблиця і графік характеристик трафіку
Таблиця 1. Значення триад трафіку
№

X1

X2

X3

1

47

52.7

55.55

2

55.55

61.25

64.1

3

64.1

69.8

72.65

4

72.65

78.35

81.2

5

81.2

86.9

89.75

6

89.75

95.45

98.3

7

98.3

104

106.85

8

106.85

112.85

115.4

9

115.4

123.6

127.7

10

127.7

135.9

140.0

Час (год.-хв.)
11год.7хв.00с;
11год.7хв.10с;
11год.7хв15с.
11год.7хв.15с;
11год.7хв25с;
11год.7хв30с.
11год.7хв.30с;
11год.7хв40с;
11год.7хв45с.
11год.7хв.45с;
11год.7хв55с;
11год.7хв60с.
11год.8хв.00с;
11год.8хв10с;
11год.8хв15с.
11год.8хв.15с;
11год.8хв25с;
11год.8хв30с.
11год.8хв.30с;
11год.8хв40с;
11год.8хв45с.
11год.8хв.45с;
11год.8хв55с;
11год.8хв60с.
11год.9хв.00с;
11год.9хв10с;
11год.9хв15с.
11год.9хв.15с;
11год.9хв25с;
11год.9хв30с.
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Таблиця 2. Значення випадкової величини Yі
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y1
19.81883
35.33797
66.030645
66.879551
69.97744
90.678049
105.521952
109.716303
115.506093
120.536878

Y2
48.866314
54.936108
68.561618
87.889705
88.591543
100.259794
110.93158
112.397347
126.212365
137.419433

Далі програма ПСІМ-traffic, розроблена автором в системі MathCAD, визначає
вірогідні параметри трьох точок спостереження Y1, Y2, Y3: mY1, mY2, mY3 – математичні
сподівання для точок Y1, Y2, Y3; DY1, DY2, DY3
– дисперсії для цих точок спостереження
(або їх середньоквадратичні відхилення σY1
2
, σY2 2, σY3 2); KY(t1, t2), KY(t1, t3), KY(t2, t3) –
кореляційні функції.
По визначеним вірогідним параметрам характеристик трафіку і за методом
двопараметричної оптимальної екстраполяції [1] визначаємо α1opt, α2opt (параметри оптимальної екстраполяції двопараметричного методу), екстрапольоване значення характеристик трафіку Y3*, а також значення дисперсії D[Y3*] і мінімальна дисперсія похибки екстраполяції D(α1opt, α2opt)min,.
Для обчислення вірогідних параметрів вибірок трафіку mY1, mY2, mY3, DY1, DY2,
DY3, KY(t1, t2), KY(t1, t3), KY(t2, t3) скористаємося методикою статистичної обробки експериментів [2, 3]. Розглянемо формули, за
якими були обчислені ці параметри.
Оцінки для математичних сподівань
знаходять за формулами:
n

mY1 =

∑Y
i =1

;

n

∑Y
i =1

2i

n

;

(1)

n

mY3 =

∑Y
i =1

n

n

DY1 =

∑ (Y

1i

i =1

n −1

n

DY2 =

∑ (Y

2i

i =1

− mY2 )2

n −1

n

DY3 =

− mY1 ) 2

∑ (Y

3i

i =1

− mY3 ) 2

n −1

;

;

(2)

.

Кореляційні функції для трьох точок
трафіку обчислюють за формулами:
n

K kl =

∑ (Y

ki

i =1

− mYk )(Yli − mYl )

.

n −1

(3)

Для нашого експерименту необхідно
обчислити такі кореляційні функції:
n

K12 =

∑ (Y
i =1

− mY1 )(Y2i − mY2 )

1i

n −1

n

K13 =

∑ (Y

1i

i =1

− mY1 )(Y3i − mY3 )

;

n −1

n

∑ (Y
i =1

;

2i

− mY2 )(Y3i − mY3 )
n −1

(4)

,

а коефіцієнти кореляції обчислюються за
наступними формулами:

n

mY2 =

Дисперсії для трьох точок обчислюють за формулами:

K 23 =

1i

Y3
55.368946
64.399557
75.132435
85.80558
91.983068
91.886634
91.719084
128.624039
136.803155
129.168529

r12 =

K13
;
D1 D3
K 23
r23 =
.
D2 D3
r13 =

3i

,

де n – кількість спостережень трафіку (в
нашому експерименті n = 10).

K12
;
D1 D2

(5)
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Тоді кореляційна матриця матиме такий вигляд:
K11 K12 K13

Kij =

K22 K23 ,
(6)
K33
при i, j = 1, 2, 3.
По головній діагоналі кореляційної
матриці стоять дисперсії випадкових величин Y1, Y2, Y3 [35]:
K11 = DY1; K22 = DY2; K33 = DY3
(7)
Оцінки для математичних сподівань
mY1, mY2, mY3 обчислюються як середні арифметичні по ствовпцях табл. 1
mY1 = 80.0 Кбіт/с;
mY2 = 93.6 Кбіт/с;
mY3 = 95.1 Кбіт/с.
Оцінки для дисперсій та середньоквадратичних відхилень дорівнюють:
DY1 = 1181.8 Кбіт2/с2;
DY2 = 873.5 Кбіт2/с2;

DY3 = 784.6 Кбіт2/с2;
σY1 = 34.37 Кбіт/с;
σY2 = 29.55 Кбіт/с;
σY3 = 28.01 Кбіт/с.
За формулами (4) обчислюють кореляційні функції:
KY1,Y2 = 988.90 Кбіт2/с2;
KY1,Y3 = 881.3 Кбіт2/с2;
KY2,Y3 = 770.7 Кбіт2/с2.
По обчисленим значенням Kij та DY1,
DY2, DY3 будуємо кореляційну матрицю:
1181.8 988.90 881.3
K13 =

873.50 770.7

Далі за методикою, яка запропонована
в двопараметричному методі [1], обчислено
коефіцієнти α1opt , α2opt:
α1opt = -0.166233; α2opt = 1.14997 .

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

За відомими значеннями α1opt, α2opt обчислено оптимальне значення Y3*:
Y3(1)* = 52.9 Кбіт/с;
Y3(1) = 55.4 Кбіт/с;
відносна похибка δY = 4.46 %;
Y3(2)* = 57.3 Кбіт/с;
Y3(2) = 64.4 Кбіт/с;
відносна похибка δY = 11.02 %;
Y3(3)* = 67.8 Кбіт/с;
Y3(3) = 75.1 Кбіт/с;
відносна похибка δY = 9.67 %;
Y3(4)* = 89.9 Кбіт/с;
Y3(4)=85.8 Кбіт/с;
відносна похибка δY =- 4.83 %;
Y3(5)* = 90.2 Кбіт/с;

(8)

784.6

Y3(5)=91.9 Кбіт/с;
відносна похибка δY = 1.89 %;
Y3(6)* = 100.2 Кбіт/с;
Y3(6)=91.8 Кбіт/с;
відносна похибка δY =- 9.07 %;
Y3(7)* = 110.0 Кбіт/с;
Y3(7) = 91.7 Кбіт/с;
відносна похибка δY =- 19.96 %;
Y3(8)* = 111.0 Кбіт/с;
Y3(8)=128.6 Кбіт/с;
відносна похибка δY = 13.69 %;
Y3(9)* = 125.9 Кбіт/с;
Y3(9)=136.8 Кбіт/с;
відносна похибка δY = 7.94 %;
Y3(10)* = 137.9 Кбіт/с;
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Y3(10)=129.2 Кбіт/с;
відносна похибка δY =- 6.83 %.,
де Y3(1)* , Y3(2)* - екстрапольовані значення в
першій та другій триадах відповідно; Y3(1),
Y3(2) – значення третьої точки характеристик
трафіку, що виміряється, в першій та другій
триадах відповідно; відносна похибка
δY=Δ/Y3(i) (%); Δ=Y3(i) - Y3(i)*; МδY, МΔY – математичні сподівання відносної та абсолютної похибок. МδY =0.797, МΔY=0.743; MδX
=1.23, МΔX =0.8. На рис. 2 наведено суміщений графік трьох величин – X3(n), Y3(n)
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та Y3(n)* для десяти триад (n = 1..10), а на
рис. 3 – суміщений графік двох величин –
δX та δY, де δX = Δ1 / Y3(i) (%); Δ1 = X3(i) - Y3(i)*
.
За методикою двопараметричного методу обчислюємо мінімальну дисперсію
похибки екстраполяції
D(α1opt, α2opt )min = 115.5 Кбіт2/с2,
та значення дисперсії екстрапольованої характеристики трафіку
D[Y3*] = 809.9 Кбіт2/с2.

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

Висновки
За результатами експерименту можна
зробити наступні висновки:
1. Екстрапольовані значення Y3(n)*
ближче розташовуються біля графіку характеристик трафіку без завади і трохи далі
від трафіку з завадою (рис.2).
2. Відносна похибка екстрапольованих значень Y3(n)* відносно до Y3(n) лежить
у межах від -20% до 13.7%. Це при малому
обсязі вибірки n=10 прийнятно для практичного використання.
3. Відносна похибка екстрапольованих значень Y3(n)* відносно X3(n), менша
ніж до Y3(n) і лежить у межах від -10.8% до
10%.Це свідчить про те, що метод двопараметричної екстраполяції дає кращі результати відносно експерименту з характеристиками трафіку без завади.
4. Статистична обробка результатів
експерименту з характеристиками реального трафіку вказує на те, що метод двопараметричної оптимальної екстраполяції дає
досить точні результати при екстраполяції

характеристик
трафіку
локальної
комп’ютерної мережі на фоні завад.
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
У роботі визначені підходи до формування системи показників ефективності функціонування телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України. Отримано
вираз для обчислення важливої складової показника ефективності прикордонного контролю

Вступ
Державна
прикордонна
служба
України (ДПСУ) в своїй діяльності активно
застосовує
інформаційнотелекомунікаційні системи (ІТС), основою
яких є телекомунікаційна система (ТКС).
Аналіз праць [1-2], що присвячені
оцінці ефективності функціонування ТКС,
показав, що для її оцінки використовують
наступні показники:
продуктивність;
стійкість;
достовірність передачі;
безпечність передачі даних.
Наведений вище перелік показників
дає можливість оцінити ефективність функціонування ТКС з точки зору ефективності технічних рішень, що реалізовані в
конкретній телекомунікаційній системі.
Разом з тим ТКС ДПСУ є системою
спеціального призначення, яка використовується для забезпечення оперативнослужбової діяльності (ОСД) ДПСУ. Враховуючи сказане вище в систему показників оцінки ефективності функціонування
ТКС ДПСУ слід ввести показник, який би
дозволив оцінити вплив ТКС на ефективність ОСД.
Мета статті
Визначити підходи до формування
системи показників ефективності функціонування ТКС ДПСУ з визначенням показника ефективності прикордонного контролю – ймовірності відсутності у БД пун-

кту пропуску інформації про правопорушника, яка зумовлена непрацездатністю
мережі.
Результати дослідження
Показники оцінки ефективності
функціонування ТКС ДПСУ представляють множину (1):
S =< S1, S 2, S 3, S 4, S 5 >
(1)
де S1 – продуктивність ТКС;
S 2 – стійкість ТКС;
S 3 – достовірність передачі даних в ТКС;
S 4 – безпечність передачі даних в ТКС;
S 5 – ефективність оперативно-службових
дій, які виконуються з використанням
ТКС.
Існуюча система показників S1 − S 4
дозволятиме оцінити ефективність функціонування ТКС. Разом з тим, ці показники не дають можливість оцінити вплив
функціонування ТКС на ОСД, при здійсненні яких обов’язково використовується
телекомунікаційна система ДПСУ та її
елементи. Враховуючи сказане вище, слід
сформувати комплексний показник оцінки
ефективності ОСД, які виконуються з використанням ТКС.
Найбільш активно ТКС ДПСУ використовується під час здійснення прикордонного контролю (ПК) та прикордонної
служби (ПС). Тому, для оцінки впливу
функціонування ТКС на ОСД у подальшому дослідженні будемо оцінювати
вплив ефективного функціонування ТКС
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на прикордонний контроль і прикордонну
службу та визначимо результуючий комплексний імовірнісний показник ефективності ОСД. Визначення цього комплексного показника розпочнемо з дослідження
ПК.
Оскільки однією з основних задач
ОСД у пунктах пропуску є недопущення
незаконного перетинання державного кордону, то таким показником може бути
імовірність цієї події. Визначимо імовірність незаконного перетинання державного кордону у пунктах пропуску, як імовірність події, яка полягає у тому, що правопорушник незаконно перетинає кордон
через пункт пропуску. Позначимо цю імовірність . Оскільки нам завчасно невідомо,
який саме напрям перетину кордону обере
правопорушник, цю імовірність пропонуємо визначити наступним чином:

Pнпк = ∑i =1 P1i ⋅ Pппрi ,
N

(2)

де: P1i – імовірність того, що порушник
кордону буде перетинати кордон у i-тому
пункті пропуску;
Pппрi – імовірність незаконного перетину
кордону у і-тому пункті пропуску; N – кількість пунктів пропуску.
Оскільки порушником кордону буде
обраний для перетинання кордону один з
N пунктів пропуску, справедливою є наступна нормуюча умова:
,
(3)
Звичайно, різні пункти пропуску
мають різну «привабливість» для порушників кордону. У такому випадку, можливо обчислити
на основі статистичної
інформації про затриманих порушників:
,
(4)
де: N – кількість пунктів пропуску;
ai – кількість порушень кордону у i –
тому пункті пропуску за достатньо великий, для статистичної обробки проміжок
часу.
Слід відмітити, що величина
залежить від вибору який здійснює правопорушник, і ми не можемо безпосередньо
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на нього впливати. Тому, з точки зору визначення шляхів підвищення ефективності ПК доцільно звернути більшу увагу в
(2) на імовірність незаконного перетину
кордону у і-тому пункті пропуску ( ). В
спрощеному вигляді її визначення розглянуто у [3], однак при цьому зроблено ряд
суттєвих обмежень. Аналіз факторів, які
впливають на значення цього показника,
дозволяє зробити висновок, що він є складною функцією, яка залежить від: людського фактору – імовірності помилки оператора при внесенні інформації до ЦСД ()
та імовірності збою, внаслідок помилки
контролера при оформленні особи (); імовірності збою у роботі програмнотехнічного комплексу автоматизації ПК
«Гарт-1/П» без урахування мережевої
складової (); імовірності того, що інформація про правопорушника не надійде до
бази даних (БД) сервера пункту пропуску
() за причини виходу з ладу мережевої
складової ТКС. Таким чином для конкретного пункту пропуску імовірність визначається за формулою:
Pппр = f (Pпо , Pпк , Pптк , Pбд ) ,
(5)
Оскільки всі події, імовірності яких
враховуються в (5) є незалежними, а виявлення порушника кордону здійсниться
лише тоді, коли всі вони не відбудуться,
можна знайти з наступного виразу:
Pппр = 1 − (1 − Pпо ) ⋅ (1 − Pпк ) ⋅
,
(6)
⋅ (1 − Pптк ) ⋅ (1 − Pбд )
Остаточно показник ефективності з
урахуванням (2), (4) та (6) визначатиметься за такою аналітичною залежністю:
α
N
Pнпк = ∑i =1 N i ⋅[1 − (1 − Pпоi ) ⋅
,
(7)
∑i=1α i
⋅ (1 − Pпкi ) ⋅ (1 − Pпткi ) ⋅ (1 − Pбдi )]
Аналіз статистичних даних, які дозволяють оцінити величини, потрібні для
обчислення показує, що значну роль у (6)
відіграє . Причиною збільшення є виходи
з ладу та недостатня надійність роботи
мережевої складової ТКС. В середньому,
протягом року мережа є недоступною понад сто годин, що обумовлює достатньо
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низьке значення доступності мережі на
рівні 98% [3].
Проміжки часу, протягом яких мережа не функціонує, для поломок різного
характеру є різними. Хоча в основному
можливо виділити два класи проблемних
ситуацій (коли можливо відновити працездатність мережі дистанційно і коли вирішення проблеми потребує заміни блоків
та, відповідно, приїзду ремонтної групи)
розглянемо в загальному випадку Kp класів. При цьому:

Pбд = ∑ j =p1 Pбдj
K

,

(8)

де: Pбдj - ймовірність відсутності інформації в БД про правопорушника, спричинена поломкою мережі j – того типу.
Введемо позначення:
- Tk - тривалість непрацездатності мережі;
- l – кількість виходів з ладу мережі протягом достатньо великого, для статистичної обробки, проміжку часу (одного року);
- М – загальна кількість записів у БД
пункту пропуску;
- vo – середня швидкість надходження
записів з дорученнями до БД (кількість
записів в одиницю часу);
- Тр – тривалість достатньо великого, для
статистичної обробки, проміжку часу (одного року).
Відсутність запису про порушника в
БД зумовлена тим, що при виході з ладу
мережі і, відповідно, непрацездатності
зв’язку з центральним сервером передачі
даних нові оновлення, які накопичились
на ньому протягом певного часу не отримуються. Чим більше часу відсутній
зв’язок з цим сервером – тим більшою є
кількість неприйнятих записів і більшою
ймовірність відсутності запису про правопорушника у БД. Однак система передачі
даних функціонує таким чином, що при
відновленні зв’язку всі непередані записи
надходять до БД пункту пропуску, що
приводить до зменшення імовірності відсутності запису до нуля. У зв’язку з цим,
залежність імовірності відсутності запису
про правопорушника в БД пункту пропус-

ку () від часу непрацездатності мережі має
наступний вигляд:
 v0 ⋅ t

0 ≤ t ≤ Tк ,
(9)
Pзап (t ) =  M
 0
t > Tк
Для визначення v0 можливо використати статистичні дані про надходження
записів по системі передачі даних до БД
комплексу.
Як було з’ясовано, залежить від часу непрацездатності комп’ютерної мережі.
Однак для визначення необхідно врахувати імовірність непрацездатності мережі
протягом часу t ( ). Найбільшою ця імовірність буде для t=0. У цьому випадку
буде дорівнювати ймовірності виходу
з ладу мережі, яка визначається наступним чином [3]:
,
(10)
При збільшенні тривалості непрацездатності мережі (t) буде поступово зменшуватись. Коли час непрацездатності
мережі наближатиметься до максимально
можливого - Tk, ймовірність перебування
мережі у цьому стані буде наближатися до
дорівнюватиме нулю.
0. Для t > Tk,
Причому, характер зменшення імовірності
буде лінійним. У зв’язку з цим:
 P0 (Tk − t )
0 ≤ t ≤ Tk

, (11)
Pм (t ) =  Tk

0
t > Tk
Таким чином для довільного часу
непрацездатності мережі відсутність інформації про особу буде визначатись
двома подіями – знаходженням мережі в
непрацездатному стані протягом цього
часу, яка характеризується імовірністю
(11) і одночасно ненадходженням запису
про правопорушника за цей час, що описується ймовірністю (9). Якби розглядались дискретні проміжки часу непрацездатності, результуючу імовірність можливо було б визначити як суму добутків
(11) і (9) для всіх можливих дискретних
значень часу. Однак, у даному випадку,
час непрацездатності неперервний, тому
для пошуку визначимо нескінченно ма-
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лий приріст при збільшенні часу непрацездатності мережі:
dPбд = Pc (t ) ⋅ dPзап ,
(12)
Підставивши (9) у (12) отримаємо:
v
dPбд = Pc (t ) ⋅ 0 ⋅ dt ,
(13)
M
Для визначення остаточної ймовірності , проінтегруємо (13) з урахуванням
(11) на проміжку [0, Tk]:
Tk

Tk

Tk

v
Pбд = ∫ dPбд = ∫ Pc (t ) ⋅ dPбд = ∫ Pc (t ) ⋅ 0 dt =
M
0
0
0
=

P0 ⋅ (Tk − t ) v0
P0 v 0
∫0 Tk ⋅ M dt = = Tk ⋅ M

Tk

Tk

∫ (T

k

− t )dt =

0

T
Tk
 P v 
P0 v0  k
T2 
⋅  ∫ Tk dt − ∫ tdt  = 0 ⋅ 0  Tk2 − k  =
 T M
Tk M  0
2  , (14)
k

0

P ⋅ v ⋅T 2 P ⋅ v
= 0 0 k = 0 0 ⋅ Tk
2 ⋅ M ⋅ Tk
2⋅M

=

Підставивши (10) у (14), отримуємо
вираз для обчислення шуканої імовірності
lυ 0
Pбд =
⋅ Tk2 ,
(15)
2 ⋅ Tp ⋅ M
Слід відзначити, що вираз (15) справедливий для різних типів несправності
мережі. Необхідно лише для них враховувати різний час відновлення працездатності. В цьому, більш загальному випадку:
lυ 0
Pбдj =
⋅ Tkj2 ,
(16)
2 ⋅ Tp ⋅ M
де: Pбдj - ймовірність відсутності інформації в БД про правопорушника,
спричинена поломкою мережі j - того типу;
Tkj - час відновлення працездатності
мережі при поломці j - того типу.
Підставивши (16) у (8) можливо
отримати остаточну імовірність з урахуванням несправностей мережі різного типу. На основі (8) та (7) і статистичних да-
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них для обчислення Рпо, Рпк та Рптк отримується Рнпк. Однак, оскільки нас цікавить
оптимізація мережевої складової, від якої
в (7) залежить лише Рбд, цей показник і
буде використовуватись для оцінки впливу на ефективність прикордонного контролю мережевої складової ІТС «Гарт-1».
Висновок
В результаті проведених досліджень
визначені підходи до формування системи
показників ефективності функціонування
ТКС ДПСУ та отримано вираз для обчислення важливої складової показника ефективності прикордонного контролю –
ймовірності відсутності у БД пункту пропуску інформації про правопорушника,
зумовлена непрацездатністю мережі.
Квадратична залежність цієї ймовірності від часу, який витрачається на відновлення мережі робить актуальним пошук шляхів суттєвого зменшення цього
часу.
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ БАГАЖУ В АЕРОПОРТАХ
Факультет комп’ютерних наук
Національного авіаційного університету
Розглядаються можливості застосування одного з найперспективніших пакетів для
UML-проектування  Sparx Eterprise Architect на прикладі системи обліку багажу в аеропортах та досліджено роль процесу моделювання в ньому.

Вступ
На даний момент існує значна кількість різноманітних Case-засобів (від
Computer
Aіded
Software/System
Engіneerіng) для проектування та моделювання прикладних інформаційних систем.
Результатом використання таких
засобів є покращення показників систем,
зниження витрат та ймовірності помилок,
підвищення ефективності роботи кінцевого продукту. Досить широкої популярності набуває продукт австалійської компанії
Sparx Enterprise Architect. Як кажуть самі
розробники пакету, це програма для UMLмоделювання нового покоління.
Мета статті
Дослідити існуючий пакет моделювання Sparx Enterprise Architect на прикладі моделювання системи обліку багажу
в аеропортах.
Постановка проблеми
Згідно існуючих дослідження, 34%
мандрівників відзначили важливість удосконалення процесу обробки багажу. Стільки ж мандрівників раніше вже зіштовхувалися із затримками при реєстрації,
здачі й одержанні багажу.
Потрібно спроектувати сучасну систему обліку багажу в аеропортах на базі
RFID-міток, з її удосконаленням (модернізацією) стосовно питань контролю багажу
та зменшення його крадіжок у приміщеннях аеропорту. Актуальність автоматизації вирішення цієї задачі в тому, що за
допомогою розробленої системи значно
підвищиться надійність і скоротиться час
на виконання всього ланцюга операцій з

багажем, а саме: його реєстрації та оформлення, проведення догляду, сортування,
завантаження й вивантаження на визначені рейси, видача пасажирам. До теперішнього часу значна кількість операцій виконувалась вручну і займали багато часу,
але основне завдання проектування 
підвищити ступінь автоматизації процесу
обліку багажу.
Автоматизована система обліку багажу на базі RFID
BHS (від англ. Baggage handlіng
system  система керування багажем) 
система керування, що забезпечує авто 
матизацію переміщення багажу в аеропортах. Вона значно прискорює та оптимізує
процес обробки багажу, дозволяє в будьякий момент одержувати інформацію про
поточний процес обробки багажу, координувати роботу служб аеропорту та мінімізувати кількість помилок обробки багажу через "людський фактор".
Загальна схема руху багажу зображена на рис.1.

Рис 1. Загальна схема обліку багажу

Case-засіб
моделювання
Architect

для
UMLSparx
Enterprise
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Особливе місце серед засобів автоматизованого проектування займає CASEзасіб Sparx Systems Enterprise Architect.
Австралійська компанія Sparx Systems Pty
Ltd, заснована в 1996 році, є розробником
високопродуктивних і масштабних інструментів візуального моделювання та
проектування систем. Програмне забезпечення Sparx Systems надає корпоративним
бізнес-системам компаній, що працюють
у сфері фінансів, оборони, державного
управління, рекреації, телекомунікації,
високу гнучкість і функціональність. Випущений в 2000 році флагманський продукт компанії Enterprіse Archіtect (EA)
це всеосяжна система аналізу та дизайну,
що базується на технології уніфікованої
мови моделювання (UML). Рішення EA
має попит серед аналітиків, дизайнерів,
розробників, тестувальників, менеджерів
проектів, фахівців, залучених у процес
розробки та відповідальних за проведення
бізнес-аналізу. Користувачами продуктів
Sparx Systems є більш ніж 250 тисяч організацій по всьому світу. Серед клієнтів
компанії
великі транснаціональні корпорації, представники малого бізнесу та
індивідуальних консультантів, а також
державні та академічні структури. EA - це
потужний набір UML-інструментів для
професіоналів, що займаються розробкою,
тестуванням і впровадженням програмного забезпечення. За допомогою широкого
вибору опцій і без зайвих витрат, EA може
влаштувати всіх фахівців організації: аналітиків, випробувачів, менеджерів проектів, персонал перевірки якості. EA поєднує
в собі силу мови UML 2.1 з високоефективним, зрозумілим інтерфейсом (рис.2).
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Рис 2. Інтерфейс Enterprise Architect

Даний пакет дає можливість розширеного моделювання на робочому столі,
розробки та створення відповідних груп.
Як запевняють розробники Sparx Systems
EA, це програма для UML-моделювання й
проектування нового покоління. EA існує
у варіантах для Wіndows та Lіnux і є непоганим засобом для UML-моделювання з
можливістю
багатокористувальницької
роботи та дружнім інтерфейсом. В EA є
також функції, які розподілені між декількома додатками, включаючи відмінні можливості по генерації документації, підтримку плагінів, генерацію XSD-схем,
HTML і підтримку для таких мов програмування, як C++, Java, PHP, Vіsual Basіc,
VB.Net, Delphі або C#. Можливості EA досить численні. От деякі з них:
• нотація UML 2.0 з підтримкою всіх видів діаграм;
• підтримка C++, Java, C#, VB, VB.Net,
Delphі, PHP, .NET;
• моделювання баз даних (БД), пряме
проектування в DDL і зворотне проектування з ODBC;
• доступні для завантаження UMLпрофілі,(наприклад, SPEM), що дозволяють створювати вузькоспеціалізовані
моделі;
• підтримка шаблонів проектування;
• генерація документації у форматах
HTML і RTF;
• багатокористувальницька робота, утиліти для менеджера проекту, тестування,
глосарій, інші ресурси;
• автоматизація інтерфейсу, підтримка
макросів.
EA існує в трьох редакціях:
EA Desktop Edition
Інтуїтивно зрозуміла утиліта для
UML-моделювання, призначена для індивідуальних аналітиків і розробників. Найпростіший інструмент проектування, що
має деякі обмеження. Відсутні звичні для
професіоналів функції, які не потрібні,
якщо ви просто шукаєте інструмент для
малювання UML-діаграм. Не підтримується, наприклад, імпорт/експорт коду DDL,
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ActіveX-інтерфейс і спільний доступ до
діаграм.
EA Professional Edition
Повнофункціональне
середовище
UML-моделювання, націлене на групову
розробку, підтримує спільний доступ до
створених моделей, ActіveX, XMІ, імпорт/експорт коду та DDL, витяг схем БД
Oracle, SQL Server і MS Access.
EA Corporate Edition
Найбільш повна редакція, що включає всі можливості настільної та професійної версій, а також можливість з'єднання з MySQL, SQL Server, PostgreSQL,
Sybase Adaptіve Server Anywhere та Oracle
9. Також ця редакція підтримує авторизацію користувачів, групи користувачів,
блокування елементів. Ця версія призначена для великих команд.
Використавши пакет EA Professional
Edition, моделюємо бажану систему, яка
зображена на рис.3.

Рис 4. Реєстрація багажу (основний потік)

Альтернативний потік подій. Відмова пасажиру за певних обставин (невідповідність оформлення багажу вимогам,
невідповідність ваговим і іншим характеристикам) в реєстрації його багажу.
Передумови. Вимоги щодо оформлення багажу.
Постумови. Якщо варіант використання виконано успішно, багаж пасажира
реєструється та відправляється в зону догляду для перевірки на наявність заборонених речей (предметів). В іншому випадку стан системи не змінюється.

Рис 3. Загальна діаграма обліку багажу засобами EA Profesional Edition

Варіанти реєстрації багажу
Основний потік подій. Даний варіант використання починається з успішного проходження пасажиром процедури
реєстрації та прибуттям у зону реєстрації
багажу з відповідними документами, які
надають йому дозвіл на виліт з аеропорту.
Працівник аеропорту звіряє документи
авіапасажира, вносить необхідні дані щодо багажу, формує інформацію та записує
в RFID-мітку багажу, друкує її, друкує багажну квитанцію (з наклеюванням RFIDмітки) та реєструє багаж пасажира в БД
системи на конкретний рейс вильоту.

Рис 5. Реєстрація багажу (альтернативний потік)

Варіанти догляду багажу
Основний потік подій. Даний варіант
використання починається з успішного
проходження пасажиром процедури реєстрації багажу з відповідними документами. Технічні засоби системи (або працівник аеропорту особисто) звіряє документи багажу (інформацію RFID-мітки) з
даними БД, при існуванні такого багажу
його направляють на лінію догляду, де в
автоматичному режимі сканують на наявність заборонених речей (предметів, речовин), при відсутності ознак порушень та
робиться запис до мітки багажу та в БД
щодо проходження контролю.

Проблеми інформатизації та управління, 2(42)’2013
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тейнерів, помічають його також RFIDміткою й проводять завантаження багажу
до контейнеру з записом до БД.

Рис 6. Догляд багажу (основний потік)

Альтернативний потік подій. Відмова в перепустці за певних обставин (невідповідність багажу вимогам щодо наявності заборонених предметів) багажу,
зняття його з рейсу, вилучення або повернення власнику (особі, яка проводжає).
Передумови. Вимоги щодо предметів та
речей, які дозволено транспортувати в
авіабагажу.
Постумови. Якщо варіант використання виконано успішно, робиться запис
до мітки багажу та в БД щодо проходження догляду, багаж відправляється в
багажне відділення для сортування та завантаження в контейнер з багажем інших
пасажирів. В іншому випадку стан системи не змінюється.

Рис 7. Догляд багажу (альтернативний потік)

Варіанти сортування багажу
Основний потік подій. Даний варіант
використання починається з успішного
проходження процедури догляду багажу з
відповідним записом до RFID-мітки. Технічні засоби системи (або працівник аеропорту особисто) по інформації RFIDмітки й даними БД щодо каталогу й параметрів рейсу, в автоматичному режимі визначають потрібну кількість й типаж кон-

Рис 8. Сортування багажу (основний потік)

Альтернативний потік подій. Відмова в завантаженні в контейнер за певних обставин (невідповідність багажу вимогам, встановлення ознаки щодо вилучення багажу, невідповідність даних щодо
рейсу та ін.. ) багажу, зняття його з рейсу.
Передумови. Відсутні.
Постумови. Якщо варіант використання виконано успішно, робиться запис
до мітки багажу та в БД щодо завантаження в визначений контейнер. В іншому
випадку стан системи не змінюється.

Рис 9. Сортування багажу (альтернативний
потік)

Варіант використання щодо
пошуку багажу пасажира, який не
прибув на рейс
Основний потік подій. Даний варіант
використання починається з надання інформації після закінчення процедури реєстрації пасажирів й багажу, щодо не
прибуття пасажиру. Визначається пасажир і його рейс, ідентифікується багаж
(якщо пройшов реєстрацію і догляд), ви-
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значається контейнер з багажем даного
пасажиру й контейнер відправляється на
вивантаження з подальшим вилученням
багажу або працівником аеропорту багаж
вилучається з контейнеру на борту літака.
Альтернативний потік подій. Пасажир не прибув на рейс,але не потрібно
вилучення багажу так як він відсутній
(було недопущено під час реєстрації або
догляду багажу).
Передумови. Інформація щодо відсутності пасажира.
Постумови. Робиться вилучення багажу з визначеного контейнеру з записом
до БД. В іншому випадку стан системи не
змінюється.

Рис 10. Пошук багажу

Висновки
З наведеного матеріалу можна зробити висновок, що не дивлячись на те, що
пакет EA ще досить молодий засіб, не позбавлений недоліків, видно, що розроб-

ники зробили досить потужний Case-засіб
для UML-проектування, постійно його поліпшують і мають актуальний сайт технічної підтримки.
Програма EA має дружній інтерфейс
і добре візуалізована, із чого можна зробити висновок, що вона насправді дає
змогу моделювати серйозні системи. Навіть не дивлячись на те, що продукт є платним, його ціна на багато менша за продукт найближчого конкурента фірми IBM
у вигляді Rational Rose, і по суті, продукт
від Sparx майже нічим не поступається в
плані функціональності.
Список літератури
1. Брайант, Р. Дэвид. Компьютерные системы: архитектура и программирование. Взгляд программиста / Р. Дэвид
Брайант, О. Халларон.  СПб. : БХВ 
Петербург, 2005.  1104 с.
2. Буч, Г. UML. Классика computer
science / Г. Буч, А. Якобсон, Дж. Рамбо . 
2-е изд.  СПб.: Питер, 2006.  736 с.
3. Буч, Г. Язык UML. Руководство
пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон, 2-е изд.  М. : ДМК Пресс, 2007. 
496с.
4. Диго С. Базы данных: проектирование и использование / С. М. Диго. 
М.: Финансы и статистика, 2005.  592 с.

Проблеми інформатизації та управління, 2(42)’2013

19

УДК 004:35
Вітер М.Б. к. ф.-м.н.

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
Міністерство фінансів України
Описано процес формування інформаційно-аналітичних систем державних органів в рамках
виконання Національної програми інформатизації України. Проаналізовано проблеми, що виникають при його реалізації виділено коло проблем. Які потребують вирішення.

Вступ
Ефективне здійснення процесу інформатизації в період становлення України як незалежної держави в умовах кризового стану економіки і обмеженості ресурсів можливе лише шляхом визначення
пріоритетних сфер та напрямів з концентрацією на них фінансових, матеріальних і
трудових ресурсів.
В Україні діє прийнята у 1998 році
Національна програма інформатизації
(далі – Програма), яка визначає стратегію
розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у
сферах загальнодержавного значення [1].
Метою статті є дослідження процедури формування проектів інформатизації
в рамках Програми, а також аналіз процесу їх виконання протягом 1998-2012 років.
Основна частина
Програма включає: Концепцію Національної програми інформатизації [2],
сукупність державних програм з інформатизації; галузеві програми та проекти інформатизації; регіональні програми та
проекти інформатизації; програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування.
Основні напрями інформатизації, які
передбачані Програмою, вказані в Концепції Програми [2].
Кабінет Міністрів України щорічно
разом з проектом Закону України про
Державний бюджет України на наступний

рік подає на розгляд Верховної Ради
України:
− доповідь про стан інформатизації в
Україні;
− завдання Програми на наступні три
роки;
− програму завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік із визначенням джерел фінансування.
Генеральним державним замовником Програми є центральний орган виконавчої влади, визначений Президентом
України. На даний час цю функцію здійснює Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації (Держінформнауки) України [3].
Керівником Програми затверджений
Голова Державного агентства з питань
науки, інновацій та інформатизації [4].
Державними замовниками окремих
завдань (проектів) Програми можуть бути
органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Державних замовників окремих завдань (проектів) затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника.
Визначення виконавців завдань
(проектів) Національної програми інформатизації та укладення договорів (контрактів) з ними здійснюється державними
замовниками відповідно до законодавства.
Виконавцями окремих завдань (проектів) Програми можуть бути підприємства, установи, організації усіх форм власності. Відбір цих виконавців проводиться
державними замовниками у порядку, визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель".
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Порядок формування та виконання
окремих завдань (проектів) Програми визначається Положенням про формування
та виконання Національної програми інформатизації, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 31.08.1998
№ 1352.
Відбір завдань (проектів) на етапі
формування Програми організовує Генеральний державний замовник, за винятком завдань (проектів), пов'язаних з національною безпекою та обороною держави
[5].
Процедура конкурсного відбору
проектів інформатизації здійснюється
відповідно до Положення про порядок відбору завдань (проектів) Програми на конкурсних засадах, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку [6].
Під час конкурсного відбору передбачена експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, яка проводиться згідно із Законом
України «Про наукову і науково-технічну
експертизу» від 10.02.1995 та відповідно до
Порядку проведення експертизи Програми
та окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04. 2009 № 294.
Основним завданням експертизи
Програми та окремих її завдань (проектів)
є об'єктивне комплексне дослідження з
метою оцінки їх відповідності пріоритетним напрямам державної політики у сфері
інформатизації, сучасному рівню та тенденціям розвитку інформатизації у світі.
Експертизу проводять підприємства,
установи, організації та експерти, які визначаються відповідно до законодавства, а
також центральні та місцеві органи виконавчої влади відповідно до компетенції.
Інформація, отримана у процесі експертизи, є конфіденційною.
Методика визначення належності
бюджетних програм до сфери інформатизації, затверджена наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від
06.06.2003 № 97 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних
програм до сфери інформатизації".

Міністерство чи інший центральний
орган виконавчої влади може виконувати
галузеву програму та проекти інформатизації лише як складову частину Програми [7].
Регіональні програми та проекти інформатизації розробляються місцевими
органами виконавчої влади як складова
частина Програми і погоджуються з Генеральним державним замовником Програми. При формуванні регіональних програм інформатизації враховуються регіональні особливості загальнодержавних
проектів інформатизації органів державної влади, а також регіональні аспекти галузевих програм інформатизації [8].
Програмні засоби для виконання
Програми використовуються в локалізованому вигляді [9].
Фінансування формування та виконання Програми здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України та
інших джерел, не заборонених законодавством України. Внесення до Державного бюджету України видатків, необхідних для
реалізації Програми, є обов'язковим.
Обсяги фінансування з Державного
бюджету України визначаються Законом
України про Державний бюджет України на
наступний бюджетний рік і до 2011 року
включно фіксувались у ньому окремим рядком. У бюджетах України 2012 і 2013 років Програма не фінансується окремо, а спільно із заходами щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний
Уряд" та автоматизованої системи "Єдине
вікно подання електронної звітності"
Галузеві і регіональні програми та
проекти інформатизації фінансуються в
межах коштів, виділених у Державному
бюджеті України та відповідних місцевих
бюджетах, коштів, отриманих відповідними виконавцями окремих завдань та
проектів інформатизації за надання інформаційних послуг, та інших джерел, не
заборонених законодавством України.
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Рис. 1. Бюджетне фінансування Національної
програми інформатизації у 1998-2011 роках
(тис. грн.)

На рис.1. показано об’єми бюджетного фінансування Програми, починаючи
з 1998 року.
З діаграми видно, що останніми роками суттєво зменшилось фінансування
Програми з бюджету. Очевидно, це не могло не вплинути на ефективність її реалізації, яка і в попередні роки бажала бути
кращою.
Крім проблем фінансування на
впровадження проектів Програми впливає
також низька виконавська дисципліна її
учасників.
Прикладом невиконання завдань
Програми може служити процес запровадження системи електронного документообігу в органах виконавчої влади.
У постанові Верховної Ради України
від 13 липня 1999 року № 914-XIV «Про
затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1999-2001 роки» в
рамках інформатизації діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування передбачалось запровадження в
них електронного документообігу.
Розробка стандартів у сфері електронного документообігу та електронного
цифрового підпису планувалась при формування завдань Програми в 2002-2007
роках.
Ще у 2004 році відповідними постановами Кабінету Міністрів України, були
затверджені Порядок застосування електронного цифрового підпису органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми
власності та Типовий порядок здійснення
електронного документообігу в органах
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виконавчої влади. Однак, вони залишились лише на папері.
Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 2008 р. № 1211р «Про затвердження переліку завдань
(проектів) Національної програми інформатизації на 2008 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування» доручалось Держкомінформатизації розробити
типові регламенти, технологічні схеми та
технічні специфікації для системи електронного документообігу з використанням
електронного цифрового підпису.
У 2010 році були видані спільний
наказ Держкомінформатизації та Держспецзв'язку № 06/21 ''Про затвердження
Технічних специфікацій форматів представлення базових об'єктів національної
системи електронного цифрового підпису" та наказ Держкомінформатизації №16
«Про затвердження вимог до форматів
електронного документообігу в органах
виконавчої влади».
Проте, як випливає з доповіді Кабінету Міністрів України «Про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2011 рік» [10], у більшості центральних органів виконавчої
влади до сьогодні ще не запроваджено повноцінних систем електронного документообігу, не кажучи вже про міжвідомчий
електронний документообіг.
Подібна ситуація складається із розробкою системи «Електронний Уряд» та
інших інтегрованих систем.
У постанові Верховної Ради України
від 4 листопада 2005 року № 3075-IV
«Про затвердження Завдань Національної
програми інформатизації на 2006-2008 роки» в рамках створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"
передбачалось отримати, зокрема, такі результати:
− інтеграція інформаційних ресурсів
центральних та місцевих органів виконавчої влади до Єдиного веб-порталу;
− інтеграція систем електронного документообігу органів виконавчої влади на
основі використання спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи;
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− Інтернет-приймальні в органах виконавчої влади;
− єдина система обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань;
− інфраструктура системи електронного цифрового підпису.
Однак, більшість із запланованих результатів не було досягнуто.
Позитивним результатом впровадження Національної програми інформатизації можна вважати розробку інформаційно-аналітичних систем Міністерства
фінансів, Держказначейства і Державної
податкової служби.
Так, наприклад, в Міністерстві фінансів України створені: автоматизована
інформаційна система «Держбюджет»,
інформаційно-аналітична система «Місцеві бюджети» (центральний і обласний
рівень), інформаційно-аналітична система
«Місцеві бюджети» (районний рівень),
інформаційно-аналітична система «Державний борг», система підтримки прийняття рішень.
Вказані системи забезпечують автоматизацію виконання усіх етапів бюджетного процесу (підготовка, складання державного бюджету, розпис, внесення змін
до бюджетних призначень тощо), моніторингу й аналізу стану виконання тощо.
В Держказначействі розроблена багаторівнева автоматизована система "Казна", яка забезпечує автоматизацію казначейського виконання бюджету і складається з трьох підсистем:
−
операційного дня банку з автоматизованим модулем обліку за доходами бюджетів усіх рівнів (АС "Казна-Доходи");
−
системи планування, обліку й аналізу витрат державного і місцевих бюджетів
на центральному рівні (АС "КазнаВидатки-Центр");
−
системи виконання бюджету за видатками бюджетів усіх рівнів (АС "КазнаВидатки").
Автоматизована інформаційна система «Податки» Державної податкової
служби складається з окремих функціональних підсистем та АРМів, які діють на

районному, обласному та центральному
рівні. Вона забезпечує функціонування 27
обласних та більше 600 місцевих органів
податкової служби (міських, районних,
об’єднаних та міжрайонних та їх відділень).
Висновки
На основі розглянутого матеріалу
можна зробити наступні висновки.
Найважче впроваджуються проекти
інформатизації, в яких задіяні декілька
органів виконавчої влади. Це пов’язано,
найперше, з відсутністю ефективного організатора і координатора міжвідомчих
програм. У різні періоди функцію Генерального замовника Національної програми
інформатизації виконували різні органи:
1998 рік – Національне агентство з питань
інформатизації при Президентові України;
1999 рік – Державний комітет зв'язку та
інформатизації; 2005 рік – Міністерство
транспорту та зв'язку; з 2007 року – Державний комітет інформатизації.
Генеральний замовник, як державний орган, повинен мати вищий статус і
разом з державними замовниками нести
більшу відповідальність за невиконання
завдань (проектів) Національної програми
інформатизації.
Крім того, з 1998 року більше десяти
раз змінювались міністри в Міністерстві
фінансів та Мінекономіки – визначальних
органах з питань фінансування Національної програми інформатизації.
На ефективність фінансування проектів Національної програми інформатизації в значній мірі впливав той факт, що
річний бюджет України в останні роки
затверджувався невчасно.
До причин неналежного виконання
Національної програми інформатизації
слід також віднести неузгодженість відповідних нормативних документів .
Так, наприклад, Законом України
"Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 20072015 роки" від 09.01.2007 № 537-V і розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15.08.2007 № 653-р «Про затверджен-
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ня плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" передбачалося підготувати та прийняти Інформаційний кодекс України, а в Національній програмі інформатизації він ніде
не згадується.
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КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ В
СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Національний авіаційний університет
В результаті аналізу нормативно-правових документів у сфері забезпечення інформаційної безпеки запропоновано їх класифікацію. Відмічено найбільш важливий розділ для
створення Українського сегменту мережі зовнішнього зв’язку та передачі даних космічного ракетного комплексу «Циклон». Зроблено висновок про потребу узгодження законодавчої бази.

Актуальність
Для створення ефективної системи
захисту інформації потрібна законодавча
база, добре впорядкована за етапами побудови системи захисту інформації (СЗІ). На
момент проведення дослідження, забезпечення безпеки інформаційних технологій
регулюється більш ніж ста двадцятьма законодавчими, нормативно-правовими та
методичними документами, що не скоординовані за термінологією, критеріями оцінки, послідовністю і напрямками створення
систем захисту інформації.
Сформульовано завдання: провести
аналіз нормативно-правових документів у
сфері технологій інформаційної безпеки.
Класифікувати існуючі документи з метою узгодити положення Українського
законодавства.
Проведення аналізу
Складові СЗІ можуть бути розділені
на три групи, як показано на рис. 1:
1. Основи (з чого складається СЗІ);
2. Напрямки (для чого призначена);
3. Етапи (як працює).

Рис. 1. Групи складових СЗІ

Існують чотири основи (рис. 2):
1. Законодавча, нормативно-правова
та наукова база;
2. Структура і завдання органів (підрозділів), що забезпечують безпеку ІТ;
3. Організаційно-технічні і режимні
заходи та методи (політика інформаційної
безпеки);
4. Програмно-технічні засоби і способи.
Напрямки формуються виходячи з
конкретних особливостей об'єкту захисту.
Враховуючи типову структуру інформаційної системи (ІС) і види робіт, що історично склалися, по захисту інформації,
запропоновано розглянути наступні напрямки (рис. 3):
1. Захист об'єктів інформаційних систем;
2. Захист процесів, процедур і програм обробки інформації;
3. Захист каналів зв'язку;
4. Придушення побічних електромагнітних випромінювань;
5. Управління і контроль системи
захисту.
Існують наступні етапи створення
та функціонування СЗІ (рис. 4):
1. Визначення інформаційних і технічних ресурсів, а також об'єктів ІС, що
підлягають захисту;
2. Виявлення множини потенційних
загроз і каналів витоку інформації;
3. Оцінка вразливості і ризиків інформації (ресурсів ІС) при наявній множині
загроз і каналів витоку;
4. Формування вимог до системи захисту інформації;
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Рис. 2. Основи створення та функціонування СЗІ

Рис. 3. Напрямки створення та функціонування СЗІ

Рис. 4. Етапи створення та функціонування СЗІ
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5. Обрання засобів захисту інформації та їх характеристик;
6. Впровадження і організація використання обраних заходів, способів і засобів захисту;
7. Здійснення контролю цілісності і
управління системою захисту.
Оскільки кожен з цих напрямків базується на перерахованих вище основах,
«Законодавчу … базу» слід розглядати по
усіх напрямках створення СЗІ (див.
рис. 5), а саме:
1. Законодавча … база захисту об'єктів ІС;
2. Законодавча … база захисту процесів, процедур і програм…;
3. Законодавча … база захисту каналів зв'язку;
4. Законодавча … база придушення
побічних електромагнітних випромінювань;
5. Законодавча … база по контролю і
управлінню системою захисту.
Запропонована класифікація
Розглянуто відкриті нормативні документи України, що стосуються систем
технічного захисту інформації. В результаті, запропоновано класифікацію норма-

тивних документів за наступними напрямками забезпечення інформаційної безпеки:
1. Законодавчі та загальні положення інформаційної безпеки;
2. Інформаційна безпека організації;
3. Захист інформації від витоку технічними каналами;
4. Захист інформації в обчислювальних системах;
5. Захист інформації в мережах
зв’язку і передачі даних;
6. Придушення побічних електромагнітних випромінювань;
7. Криптографічний захист інформації;
8. Спеціальні документи (методи
вимірювань і параметри оцінки).
Розділ «Захист інформації в мережах
зв’язку і передачі даних» обрано як найбільш важливий в створенні системи інформаційної безпеки Українського сегменту мережі зовнішнього зв’язку і передачі
даних космічного ракетного комплексу
«Циклон». Представлено список документів в цьому розділі запропонованої класифікації.

Рис. 5. Розглянута складова СЗІ
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Перелік документів найбільш
важливого розділу
Список нормативно-правових документів у зазначеному розділі містить закони, нормативні документи і положення
України щодо забезпечення інформаційної безпеки:
1. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах»;
2. Тимчасове положення про категоріювання об'єктів (ТПКО-95);
3. НД ТЗІ 1.1-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих
АТС загального користування. Основні
положення;
4. НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого
доступу;
5. НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в
автоматизованій системі;
6. НД ТЗІ 2.5-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих
АТС загального користування. Специфікації функціональних послуг захисту;
7. НД ТЗІ 2.5-002-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих
АТС загального користування. Специфікації гарантій захисту;
8. НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки
захищеності інформації в комп'ютерних
системах від несанкціонованого доступу;
9. НД ТЗІ 2.7-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих
АТС загального користування. Порядок
виконання робіт;
10. НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні
вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи
захисту інформації в автоматизованій системі;
11. НД ТЗІ 3.7-003-05 Порядок проведення робіт із створення комплексної
системи захисту інформації в інформацій-
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но-телекомунікаційній системі;
12. Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом
окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для
створення озброєння, військової чи спеціальної техніки;
13. Положення про порядок надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю.
Висновки
Зроблено висновок про потребу узгодження термінології і положень існуючих нормативно-правових документів в
області забезпечення інформаційної безпеки з метою підвищення ефективності
Української законодавчої бази.
Проведений аналіз нормативних документів дозволив підвищити ефективність забезпечення інформаційної безпеки
мережі зовнішнього зв’язку і передачі даних космічного ракетного комплексу
«Циклон».
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В
УМОВАХ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПАРАМЕТРІВ
МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
Національний авіаційний університет
Розглянуто проблему прийняття рішень щодо технічного обслуговування повітряних суден (ТО ПС) із застосуванням математичної моделі керування ТО ПС як для планування,
так і для управління (корегування) в умовах наявності вхідної інформації, що сприймається як достовірна, а також і така, ключові параметри якої носять невизначений характер

Вступ
Вартість технічного обслуговування
(ТО) і ремонту, включаючи запасні частини та обладнання, за весь строк експлуатації кожного екземпляра сучасних типів
повітряних суден в 2-3 рази перевищує
початкову вартість ПС, що підтверджує
актуальність вирішення задач ТО ПС.
Для розв’язку задачі технічного обслуговування ПС необхідно на протязі
деякого періоду часу виконати визначену
кількість комплексів взаємопов’язаних
робіт. Склад і черговість виконання робіт
визначається документом, що зветься регламентом технологічного обслуговування. Виконавцями робіт є спеціалізовані
бригади обслуговування. Для кожного
комплексу робіт заданий директивний
строк його завершення, що визначає, у
свою чергу, строки початку і закінчення
кожної операції.
Необхідно так розподілити всю сукупність технологічних операцій між групами виконавців та впорядкувати роботи
за часом, щоб виконання кожного комплексу робіт було завершено до встановленого строку.
Сам процес ТО характеризується
значною динамічністю і непередбачуваністю свого протікання. Параметри, що характеризують умови (зовнішні) в яких
здійснюється ТО, складно описати навіть
в термінах теорії ймовірностей через функцію розподілу величин. У будь-якому
випадку моделювання ТО буде спрощенням реального процесу, що призводить до

розбіжності між обрахованим на моделі
та реальним результатом.
Оскільки відрізки часу, на протязі
яких необхідно виконати технічне обслуговування ПС, в дійсності постійно перетинаються (тобто передбачається одночасне виконання декількох комплексів взаємозв'язаних робіт), задача потребує застосування математичних методів для
свого розв’язку в умовах експлуатації автоматизованої системи технічного обслуговування повітряних суден.
Варіантність прийняття рішень щодо ТО ПС
Система прийняття рішень щодо
технічного обслуговування повітряних
суден повинна забезпечувати виконання
жорстких вимог до ТО ПС в складних
умовах, до яких відносяться крім таких як
стислі регламентовані терміни виконання
робіт і суттєва невизначеність параметрів
системи, – також комбінаторна складність
алгоритму розрахунку значень шуканих
змінних керування процесом ТО ПС.
Крім того, застосування автоматизованої системи ТО ПС може відбуватись
не тільки в режимі попереднього планування але також – в режимі термінованого
корегування, до необхідності якого можуть призвести фактори накопичення
прострочених рейсів або збій у виконанні
запланованого комплексу робіт ТО ПС.
Другий ключовий фактор, що викликає варіантності формалізації та
розв’язку задачі ТО ПС, залежить від ступеня визначеності вхідних даних.
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На нижче приведеному рисунку 1
відображено взаємний зв’язок і послідов-
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ність кроків прийняття рішень з урахуванням обох ключових факторів.

Прийняття рішення щодо вибору режиму
Планування

Корегування
Оцінка первинних даних

Дані детерміновані

Дані невизначені
Формування вхідних даних
Декомпозиція задачі: рівень 1-й

Задача 1-1

Задача 1-2

Декомпозиція задачі: рівень 2-й
Задача 1-1-1

Задача 1-1-2
Послідовне виконання задач

Прийняття рішення щодо введення в дію результатів
Рис. 1. Схема прийняття рішень для реалізації ТО ПС.

На рисунку видно, що розгалуження
алгоритму прийняття рішень існує як при
вибору режиму планування/корегування,
так і за необхідності декомпозиції основної задачі ТО ПС [2].
Основні положення формальної моделі ТО ПС
Для побудови математичної моделі
необхідні наступні вихідні данні:
r – кількість комплексів робіт, які
необхідно виконати протягом розгляданого періоду часу;
n – кількість груп виконавців;
ml – максимальна кількість операцій, які може виконати l-та група виконавців;

tlп , tlк – моменти часу початку і закінчення роботи l-ої групи виконавців у даному періоді;
τ ij – нормативна тривалість виконання j-ої операції і-го комплексу;
Tijп – найбільш ранній строк початку
виконання j-ої операції i-го комплексу;
Tijк – найбільш пізній строк закінчення виконання j-ої операції i-го комплексу;
J i – множина операцій, утворюючих в сукупності i-ий комплекс робіт;
Lij – множина груп виконавців, які
мають право виконання j-ої операції в iму комплексі взаємопов'язаних робіт.
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Передбачається, що всі комплекси
робіт і групи виконавців пронумеровані
числами натурального ряду, починаючи з
одиниці.
На основі перерахованих даних визначаються наступні множини:
Li – множина груп виконавців, які
можуть виконувати операції i-го комплексу:
Li = U Lij
j ∈J i

I l – множина комплексів робіт, до
виконання яких може бути залучена l-та
група виконавців:
I l = {i : 1 ≤ i ≤ r , l ∈ Li };
L j – множина груп виконавців, які
володіють правом виконання j-ої операції:
r

L j = U Lij
i =1

J – повна множина операцій, передбачених усіма комплексами робіт:

Значення неперервних змінних
характеризує тривалість невиробничих
простоїв l-ї групи виконавців перед виконанням k-ої за рахунком операції.
Час початку виконання j-ої операції
i-го комплексу визначається як функція
шуканих змінних згідно наступній формулі:
tij = tij(1) + tij( 2)
(1)
де tij(1) = ∑ xij1l (t1п + y1l ) ;
l∈Lij

tij( 2 ) =

∑ ∑ x [t
m

l∈Lij k = 2

k −l

∑ ∑ ∑ (x
k ′=1 i ′∈I l j ′∈ J l

τ i′j′ + y k ′l )

∑∑ x

ijkl

i =1

ykl ≥ 0, i = 1, r , j ∈ J i , k = 1, m, l = 1, n, l ∈ Lij .
Зміст булевих змінних полягає у наступному: якщо в результаті розв'язку задачі з'ясовується, що xijkl = 1 , то це значить, що k-у позицію у послідовності робіт, які виконуються l-ю групою виконавців, займає j-та технологічна операція і-го
комплексу. При xijkl = 0 має місце зворотне твердження.

+ ykl +

k −l

r

J il – множина операцій i-го комплексу, які можуть бути виконані l-тою групою виконавців:
J il = J i I J l
Шукані змінні. Розв'язок задачі
оперативного управління ТО ПС може
бути відображений значеннями двох груп
незалежних змінних, які розглядаються
далі в якості шуканих: булевих змінних
xijkl ∈ {0,1}
і
неперервних
змінних

i ′j ′k ′l

п
l

]

Система обмежень. В математичну
модель задачі оперативного керування ТО
ПС
входять наступні обмеження:
− що забезпечують виконання всіх
операцій:

J = U Ji
J l – множина операцій, які можуть
бути виконані l-тою групою виконавців:
J l = {j ∈ J , l ∈ L j }

ijkl

= 1, i = 1, r , j ∈ J

(2)

l ∈Lij k =1

− що відображають вимогу приналежності часу початку виконання кожної
операції допустимому діапазону:
Tijп ≤ tij ≤ Tijк − τ ij , i = 1, r , j ∈ J ; (3)
− що виключають можливість призначення більш ніж однієї операції на кожній позиції графіку роботи групи виконавців:
∑ ∑ xijkl = 1, l = 1, n, k = 1, m ; (4)
i∈I l j∈J il

− що лімітують тривалість робочо-

го дня груп виконавців:
m 

 ∑∑ xijklτ ij + ykl  ≤ tlк − tlп , l = 1, n . (5)
∑


k =1  i∈I j∈J

Критеріальні функції. Критеріальна функція, що характеризує кількість
груп
виконавців, що залучаються до виконання
робіт по ТО АТ, виражається формулою:
l

l

n m 

f1 ( x ) = n − ∑ I 1 − ∑ ∑ xijkl  (6)
l =1 k =1 
i∈Il j∈J il


Оскільки прагнення зберегти кількість груп виконавців, що використову-
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ються, еквівалентне до прагнення збільшити число груп не залучених до роботи,
функція (6) може бути замінена критеріальною функцією, що характеризує кількість останніх:

де cijl – вартість виконання j-ої операції іго комплексу робіт l-ої групи виконавців.
Критеріальну функцію (10) 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.
Шукані змінні у функції (1), система
обмежень (2) – (5) та критеріальна функція (6) – (10) формують модель задачі ТО
ПС.
Розв’язок. 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 ;

n m 

f1′( x ) = ∑ I 1 − ∑ ∑ xijkl  (7)
l =1 k =1 
i∈Il j∈J il


Степінь рівномірності розподілу числа операцій між групами виконавців характеризується критеріальною функцією
f 2 (x ) = ∑
l ∈L*

N m
−∑
n* k =1

∑ ∑x

ijkl

i∈I l

, (8)

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: n* = L*

ykl ≥ 0 , k = 1, m , l = 1, n ,
котрий перетворює в оптимум одну з критеріальних функцій (6) – (10) при дотримані системи обмежень (2) – (5). Критеріальна функція (6) підлягає максимізації,
інші функції (7) – (10) повинні бути мінімізовані. Використання декількох критеріальних функцій одночасно переводить
розглянуту задачу в клас задач векторної
оптимізації, що викликає невиправдані
теоретичні і технічні труднощі в її вирішенні. Тому від таких спроб доцільно
відмовитися.
На підставі змістової інтерпретації
вектора z* формується технологічна документація, що регламентує процес ТО
ПС, а також складаються графіки робіт
груп виконавців, що формально описуються упорядкованими множинами наступного виду:

Ступінь рівномірності розподілу загальної тривалості виконання операцій
між групами виконавців визначається
значенням критичної функції:
f 3 (x ) = ∑
l∈L*

τ m
∑∑
n* k =1 i∈Il

∑x

τ

ijkl ij

(9)

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 ) = ∑

m

∑ ∑c ∑ x
ijl

i =1 j∈ J i l ∈Lij

ikl
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k =1

{(

)

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

l = 1, n ,

tikl jij та ( tikl jkl + τ ikl jkl ) – планований час
початку і закінчення виконання цієї операції, відповідно.
Аналіз формальної постановки
задачі. У формальній постановці задача
оперативного керування ТО ПС відно-

32
ситься до класу нелінійних екстремальних задач. Алгоритмів вирішення задач
даного класу на цей час не існує [4]. Тому
задача оперативного управління ТО ПС
підлягає декомпозиції на дві задачі, що
вирішуються послідовно: задачу розподілення операцій між групами виконавців
(задача1-1) і задачу призначення часу початку робіт (задача 1-2) за схемою на рисунку 1.
У свою чергу, задача розподілу операцій між групами виконавців відноситься до класу екстремальних комбінаторних
задач з нелінійною структурою, а отже
для її алгоритмізації можна використати
алгоритм, що поширює ідею спрямованого перебору варіантів на комбінаторні задачі, математичні моделі яких містять добуток незалежних перемінних. Але практичне застосування такого алгоритму для
розв’язку цієї задачі недоцільно, тому що
при великій розмірності математичної
моделі тривалість рішення задачі може
виявитись надмірно великою [1].
Тому для рішення задачі оперативного управління ТО ПС пропонується використовувати підхід, що виключає нелінійність математичної моделі. Сутність
підходу полягає у розбитті задачі, на наступні дві: побудову допустимих послідовностей робіт для кожного виконавця (задача 1-1-1) та призначення виконавців для
виконання послідовностей робіт (задача
1-1-2). Цей етап прийняття рішень по ТО
ПС являє собою другий рівень декомпозиції основної задачі, що відображено на
рисунку 1.
Залишається вирішити задачу призначення часу початку виконання операцій.
Вирішення проблеми прийняття
рішень. Часові параметри ТО ПС необхідно визначати до вильоту, насамперед,
на основі критерію, що мінімізує відхилення моментів порушення регулярності
ТО ПС, з урахуванням значимості рейсів,
а також при виконанні часових обмежень
на припустимі затримки вильоту ПС та за
наявності трудових ресурсів, необхідних
для підготовки ПС.

У будь-якому випадку, моделювання ТО буде спрощенням реального процесу, що призводить до розбіжності між обрахованим на моделі та реальним результатом.
Зменшити вищевказану розбіжність
можна завдяки “пом’якшенню” обрахованого результату. Допустимий ступінь
“пом’якшення” або нечіткості може бути
обґрунтований мірою розбіжності результатів, отриманих за двома різними схемами прийняття рішень, які умовно можна
назвати класичною та схемою поведінки.
Наприклад, такий показник ТО як
час виконання кожної технологічної операції t i , де i ∈ I – множини всіх операцій
ТО, може бути за класичною схемою дійсним числом, множина яких впорядковується за відношенням нерівності ( ≥ ); тоді
особа, що приймає рішення (ОПР), вибирає альтернативу із найбільшим значенням виграшу. На противагу цьому, модель
поведінки характеризується відношенням
включення ( ⊂ ), а сама функція виграшу
приймає одне із дискретних значень. що
мають вигляд:
 якщо t i ∈ Ti′, то ∂ (t i ) = 1

 якщо t i ∉ Ti′, то ∂ (t i ) = 0,
де T′i у якості обрахованих результатів
належить до задовільних ( T′i ∈ Ti ) із функцією виграшу ∂( t i ) = 1; тоді ОПР вибирає
одне з декількох можливих рішень.
Очевидно, що більш обґрунтоване
рішення буде те, що являє менший ступінь розбіжності за двома моделями ТО.
Оскільки часові параметри можуть
мати значну невизначеність, то їх встановлення може потребувати застосування
методу експертної оцінки за допомогою
за допомогою лінгвіністичних змінних.
Поняття лінгвістичної змінної лежить у основі теорії нечітких множин,
шо дозволяє математичне моделювання
нечітких (розпливчатих) уявлень, котрими оперує експерт при описі параметрів
реальної системи, її цілей, обмежень тощо
[3].
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Використання поняття розпливчатої
мети і розпливчатого обмеження дозволяє
формулювати значення показників узагальненої оцінки групи експертів у встановлених ними діапазонах можливих змін
параметрів та обмежуючих умов задачі
управління те6хнічною підготовкою ПС
до вильоту. Можливість словесного формулювання експертом розпливчатої цілі
та розпливчатого обмеження, а також
представлення їх в якості розпливчатої
множини в одному і тому ж просторі альтернатив є важливим аргументом на користь застосування цього методу визначення узагальненої оцінки експертів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
РОЗПОДІЛЕНИХ ПРОГРАМОВАНИХ БЕЗПРОВІДНИХ СИСТЕМ
У статті досліджуються структурні особливості розподілених програмованих
безпровідних систем, які базуються на принципах Software Defined Radio з відкритою
архітектурою Software Communication Architecture.

Вступ
Значне розширення за останнє
десятиліття частотної смуги мереж
передачі даних привело до появи нового
класу безпровідних систем – розподілених
програмованих
безпровідних
систем
(РПБС), які базуються на принципах SDR
(software defined radio). Розподілені
програмовані безпровідні системи містять
декілька
обчислювальних
вузлів,
об’єднаних
високошвидкісним
інтерфейсом передачі даних [1]. Зазначені
системи використовують апаратні засоби
для виконання функцій під керуванням
програмного забезпечення. Розроблювачі
цих засобів покладають великі надії на
відкриту
архітектуру
SDR
мереж
наступного покоління, де обладнання
безпровідних мереж можуть випускати
одні виробники, а функції й режими
роботи
буде
визначати
програмне
забезпечення інших розроблювачів.
Розподілені
програмовані
безпровідні системи дозволять підвищити
якість обслуговування за допомогою
високої
адаптивності,
спрощують
розробку програмної частини обладнання
й створюють нові можливості при
реалізації нових стандартів [2].
У
вітчизняній
літературі
не
приділено достатньої уваги структурним
властивостям
розподілених
програмованих безпровідних систем, в
результаті виникає завдання їх аналізу.
Метою роботи є аналіз структурних
властивостей
розподілених
програмованих безпровідних систем.
Виклад основного матеріалу

РПБС являє собою центральний
процесор (або протокольний процесор,
ПП),
оснащений
прийомними
і
передавальними блоками. Передавальний
блок має комунікаційний процесор (КП),
основним завданням якого є модуляція
сигналів певної системи зв'язку, які
надходять
на
цифро-аналоговий
перетворювач і далі на радіоінтерфейс.
Прийомний блок містить аналогоцифровий перетворювач, комунікаційний
процесор, який здійснює демодуляцію
сигналу і перетворення демодульованих
символів системи зв'язку в біти даних.
Роль центрального процесора полягає в
обробці протоколів обміну даними. РПБС
можуть
бути
реалізовані
як
на
обчислювальних
засобах
загального
призначення,
так
і
на
сучасних
програмованих логічних інтегральних
схемах (ПЛІС), що дозволяє створювати
радіосистеми на кристалі. При цьому за
межі ПЛІС виносяться радіоінтерфейси, а
також АЦП і ЦАП. Застосування ПЛІС не
призводить до зниження гнучкості
системи, оскільки ПЛІС можуть бути в
будь-який момент повністю або частково
перепрограмовані.
При використанні сучасних ПЛІС
стає можливим створення системи на
основі принципу SDR на одному кристалі
(рис. 1). ПЛІС, на відміну від дискретних
цифрових
сигнальних
процесорів,
дозволяють створювати безліч різних
програмованих блоків обробки на одному
кристалі, що в підсумку призводить до
збільшення кількості радіоканалів, які
одночасно обслуговуються.
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Рис. 1. Функціональна схема РПБС, заснованої на застосуванні ПЛІС

РПБС може складатися з декількох
ПЛІС і обслуговувати декілька незалежних
радіоканалів.
Велика
кількість
комунікаційних процесорів забезпечує
одночасну обробку декількох потоків
даних. Самі по собі комунікаційні
процесори можуть бути декількох типів,
кожен з яких оптимізований для роботи з
певним типом сигналів. Також окремі типи
процесорів можуть бути виділені для
аналізу сигналів, збору статистики або
фільтрації
пакетів.
Можливості
перепрограмування
(повного
або
часткового)
дозволяють
змінювати
кількість і склад комунікаційних процесорів
в залежності від поточних умов роботи.
Використання високошвидкісних сучасних
послідовних прийомопередавачів, а також
великої кількості паралельних каналів
дозволяє поширити структуру міжз’єднань
за межі одного кристала і з малими
витратами об'єднувати декілька ПЛІС в
систему.
Основним завданням, яке доводиться
вирішувати при розробці таких систем, є
ефективна і гнучка структура міжз’єднань.
Основними
вимогами
до
систем
міжз’єднань є:
можливість керування швидкістю
передачі для кожного зв'язку;

наявність
високошвидкісного
матричного комутатора;
наявність
простих мостів
для
швидкого об'єднання декількох мікросхем в
систему обробки даних;
автоматичне виявлення підключення /
відключення пристроїв, що необхідно для
забезпечення перепланування ресурсів, які
використовуються.
Найбільш придатними для реалізації
структури міжз’єднань, що задовольняють
цим вимогам, є мережі на кристалі
(Network-on-Chip). З метою спрощення
маршрутизації потоків даних найбільш
зручною є пакетна передача даних.
Систему,
що
складається
з
обчислювальних SDR-вузлів, об'єднаних в
прозору мережу (всередині і поза
кристалів), можна назвати РПБС. Для
реалізації мереж можуть використовуватися
Gigabit Ethernet, InfiniBand, PCI-Express,
RapidIO та інші. Характерною рисою
розподілених SDR-систем є можливість
зміни кількості та складу комунікаційних
процесорів
при
зміні
кількості
обслуговуваних радіоканалів і / або об'єму
оброблюваних даних.
Для
створення
ефективних
розподілених систем обробки даних
необхідні адекватні стеки протоколів
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обміну даними між елементами системи,
які здатні забезпечити передачу цифрових
сигналів в режимі реального часу і з
прозорістю мережевого місцезнаходження.
Також важливою вимогою до протоколів є
їх відносна простота, яка повинна
дозволити
обробляти
радіодані
не
навантажуючи комунікаційні процесори і
інші
елементи
системи
зайвими
обчисленнями.
Слід зазначити, що специфіка РПБС
полягає в тому, що самі по собі
комунікаційні процесори можна спростити
за рахунок розділення їх по ступенях
обробки. При цьому можна досягти
зменшення необхідних ресурсів ПЛІС за
рахунок того, що деякі ступені обробки
можуть використовуватися при обробці
різних типів сигналів.
Вибір протоколу транспортного рівня
залежить від архітектури системи і
вирішуваних завдань. Для передачі в
реальному часі з контролем втрат
використовуються спеціальні протоколи,
такі як RTP і RTCP [3]. При передачі пакетів
сигнальних потоків між мікросхемами вони
можуть бути інкапсульовані в протокол
канального рівня, який відповідає обраній
шині. При передачі даних усередині
мікросхеми з метою спрощення внутрішніх
каналів і комутації може використовуватися
спрощений
транспортний
протокол.
Перетворення протоколів з внутрішнього в
зовнішній і навпаки повинні виконуватися в
мостах на основі таблиць перетворення,
таких як ARP-таблиці в мережах Ethernet і
програмовані
таблиці
відповідності
внутрішніх і зовнішніх адрес.
Важливою складовою РПБС є
розробка переносимого та розширюваного
програмного забезпечення. Для уніфікації
інтерфейсів програмних компонентів РПБС
була
розроблена
специфікація
SCA
(Software Communication Architecture), яка
визначає
архітектурний
каркас
розподілених комунікаційних SDR-систем.
Використання архітектури SCA дозволяє
уніфікувати інтерфейси для роботи з
програмними компонентами та апаратним
забезпеченням, завдяки чому програмне
забезпечення
стає
переносимим,
а
радіосистеми
масштабованими
[4].

Архітектура SCA визначає не тільки
способи трансляції радіосигналу через
комунікаційну мережу, але й принципи
програмного перепрограмування апаратних
вузлів (ПЛІС, DSP-процесорів), віддаленого
налаштування
РПБС,
управління
апаратурою та програмним забезпеченням.
Першою вдалою спробою в області
РПБС з'явився проект МО США SPEAKeasy
I,
метою
якого
було
створення
мультидіапазонної, багаторежимної SDRсистеми, що дозволяє здійснювати обмін
інформацією підрозділам різних військових
відомств [4]. Експеримент по перевірці
сумісності системи SPEAKeasy I був
проведений ВПС США в 1993 році. Станція
могла працювати у двох різних частотних
діапазонах, підтримуючи два різних
інтерфейси для зв'язку між звичайними
аналоговими радіостанціями СХ-діапазону
(сухопутні сили) і станціями цифрової
системи зв'язку з розширенням спектра
методом стрибкоподібної зміни частоти
(СЗЧ) (тактична авіація). В 1996-1997 роках
компанія Motorola розробила систему
SPEAKeasy II, відповідно до якої
планувалася розробка радіостанцій, що
володіють відкритою архітектурою, і
працюють у діапазоні до 2 ГГц [4].
У цей час у США основна програма,
що використовує технологію SDR, –
об'єднана тактична система радіозв'язку
JTRS (Joint Tactical Radio System), яку
можна розглядати як розвиток проекту
SPEAKeasy [5-7]. Метою програми є випуск
сімейства
радіостанцій
тактичного
призначення
для
передачі
мовних
повідомлень, відео й даних у діапазоні від 2
МГц до 2 ГГц в умовах прямої і непрямої
видимості з використанням одного з 40
різних способів модуляції. Багато із цих
видів
модуляції
використовуються
наявними на озброєнні радіостанціями [7].
Роботами
по
програмі
JTRS
займається
“команда
комунікацій
і
електроніки” (Communications Electronics
Command) армії США під керівництвом
Департаменту оборони США, однак всі
роботи проводяться на контрактній основі.
Так, архітектуру радіостанцій для JTRS
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розробляє консорціум компаній на чолі з
Raytheon
Command,
Control,
Communications and Information Systems, що
включає також ITT Industries, Rockwell
Collins і Marconi CNI Division.
Система JTRS включає наступні
програми ведення тактичних дій [7]: WNWBEAM, -OFDM, -AJ, -LPI, HAVEQUICK I, II,
UHF SATCOM, SINCGARS, LINK-4A, -11B, 16, -22, EPLRS, LMR, DWTS, SATURN,
Iridium, Globalstar, а також підтримує
WLAN,
стільниковий
зв'язок різних
стандартів (GSM, CDMA) і транкінговий
зв'язок стандартів TETRA, TETRAPOL.
Радіозасоби цих програм перекривають
частотний діапазон від 2 МГц до 2 ГГц і
використовуються для ведення наземних,
повітряних і морських операцій. У цей час
на стадії розробки з перерахованих програм
перебуває тільки WNW.
Компанія Harris у роботах по проекті
використовує радіостанцію AN/PRC-117(С)
сімейства Falcon II, яка вже знаходиться на
озброєнні ВПС США [8]. Основна
особливість
цієї
мультидіапазонної
багаторежимної станції – можливість
програмного перепрограмування. Компанія
бачить пріоритетне завдання в підвищенні
канальної ємності своїх радіосистем за
рахунок збільшення їхньої спектральної
ефективності у високочастотному діапазоні.
Для цього досліджуються нові види
модуляції й радіоінтерфейси. Компанія
Motorola на етапі Step 2 займається
верифікацією архітектури SCA по програмі
програмувальних радіостанцій DMR (Digital
Modular Radio), створюваної за окремим
контрактом із ВПС США. DMR –
попередниця
JTRS,
підтримує
радіоінтерфейси систем зв'язку DAMA,
HAVE QUICK і SINCGARS, а також обмін
даними по Link 4A і Link 11. Продовженням
проекту DMR стала розроблена компанією
Motorola технологія WITS (Wireless
Information Transfer System), відповідно до
якої була випущена SDR-станція AN/USC61(C). Ця радіостанція підтримує більшість
тактичних програм і працює в діапазоні
частот
2МГц-2ГГц.
Як
модуляція
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використовується AM, FM, FSK, BPSK,
SBPSK, QPSK [9].
Компанія Rohde & Schwarz розробила
серію
універсальних
цифрових
багатодіапазонних радіостанцій M3TR для
тактичної ланки з метою заміни великої
кількості різнотипних несумісних між
собою засобів KХ і УКХ радіозв'язку для
всіх видів збройних сил Німеччини. В 2004
році радіостанції компанії Rohde & Schwarz
M3TR замінили радіостанції, що стояли на
озброєнні швейцарської армії, SE-229,
одержавши нове умовне найменування SE239. Основна перевага цієї радіостанції –
простота зміни режиму роботи за рахунок
завантаження відповідного ПЗ. M3TR може
підтримувати радіоінтерфейси натовських
систем HAVE QUICK I, II, SATURN і
SECOS, а також таких стандартів, як
SINCGARS, PR4G і SEM. Радіостанція M3TR
працює в діапазоні частот 1,5-512 МГц,
може підключатися до мереж TCP/IP,
обмінюватися даними зі швидкістю до 72
Кбіт/с, одночасно передаючи мовні
повідомлення [10].
В теперішній час лідером у розробці
SDR-станцій по програмі JTRS є корпорація
Spectrum Signal Processing Inc (США). Ця
корпорація випустила радіостанції, що
володіють відкритою архітектурою SCA
версії 2.2, SDR-3000 і SDR-4000. Ці
радіозасоби призначені для передачі мови й
даних у діапазоні частот від 0,5 МГц до 3
ГГц із використанням розширення спектра
методом СЗЧ зі швидкістю 5000
стрибків/сек для SDR-3000 і 1000
стрибків/сек для SDR-4000. У даних
радіозасобах крім підтримки більшості
тактичних
програм
також
використовуються протоколи взаємодії з
різними мережами мобільного радіозв'язку
другого покоління й мережею WCDMA
третього покоління [11].
Хоча архітектура SCA розробляється і
просувається Міністерством оборони США з
метою створення та впровадження JTRS [11], з
2005
р.
існує
спільнота
розробників
компонентів SCA-систем c відкритим вихідним
кодом OSSIE [12]. До складу розробленого і
розповсюджуваного
OSSIE
програмного
забезпечення входять інтерфейси і реалізації
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ключових абстракцій SCA, засоби створення
алгоритмів обробки радіоданих вузлами SCA,
засоби
проектування
комунікаційних
протоколів і відповідних їм схем модуляції /
демодуляції, налагоджувальні засоби для
імітації та перегляду реалізацій цифрових
радіосигналів.

Архітектура SCA була розроблена із
застосуванням
об’єктно-орієнтованого
підходу (ООП). Мова UML (Unified
Modeling Language – уніфікована мова
моделювання)
використовувалась
для
графічного подання інтерфейсів, у той час
як самі інтерфейси визначалися мовою IDL
(Interface Definition Language – мова опису
інтерфейсів). Оба опису (UML і IDL)
можуть бути реалізовані за допомогою
стандартних засобів розробки, що дозволяє
почати
безпосередню
розробку
з
визначення базових концепцій архітектури.
Під архітектурою ПРС розуміється
цілісний, взаємопов'язаний і достатній набір
функцій,
компонентів
і
правил
проектування разом з відповідними
інтерфейсами, відповідно до яких можна
розробити
й
реалізувати
систему.
Конкретна архітектура складається в
розподілі функцій між компонентами,
таким чином, щоб кожна функція була
привласнена якому-небудь компоненту і
інтерфейси між компонентами відповідали
інтерфейсам між функціями. Якщо такі
функції й інтерфейси визначаються шляхом
суспільного
обговорення,
отримана
архітектура вважається «відкритою».
В основу архітектури SCA покладений
стандарт (технологія) CORBA (Common
Object Request Broker Architecture – загальна
архітектура брокера об'єктних запитів), що
визначає загальні принципи побудови
розподілених додатків. Стандарт SCA
базується
на
об'єктній
моделі
в
рекомендації X.733ITU-T, спеціалізованій
мові IDL і архітектурі керування об'єктами
OMA (Object Management Architecture).
Використання CORBA дозволяє досягти
максимальної універсальності модулів SDR
за рахунок універсальності стандарту й
забезпечити незалежність від протоколу

передачі, використовуваної структури
даних і апаратної бази.
Відповідно до керівного принципу
стандарту TEMPEST NACSAM 5203 вся
множина використовуваного обладнання
ділиться на «червоні» і «чорні» підмножини
(«червону» і «чорну» область). «Червона»
область - обладнання, по ланцюгах якого
поширюється секретна інформація у
відкритому виді. «Чорна» область обладнання, що обробляє сигнали, які є
невизначеними через зміст тексту або через
те, що відомості вже зашифровані.
Ключовими
перевагами
використовуваної архітектури SDR є [13]:
1.
Максимальне
використання
комерційних протоколів і продуктів.
2. Ізолювання додатків рівня ядра й
додатків нижнього рівня з використанням
множинних рівнів відкритої комерційної
програмної інфраструктури.
3.
Використання
середовища
розподіленої обробки, що має в основі
технологію
CORBA,
що
забезпечує
програмну
переносимість,
повторне
використання коду й масштабованість.
Архітектура SCA визначає операційне
середовище (OE – Operating Environment)
як об'єднання набору сервісів ядра (Core
Framework Services) і інфраструктурного
програмного забезпечення (ПЗ), включаючи
проміжне програмне забезпечення (ППЗ).
Операційне середовище є інтегрованим
компонентом SCA.
Структура
ПЗ
системи,
при
проектуванні якої була застосована
архітектура SCA, показана на рис. 2.
Операційному середовищу відповідають
блоки, зображені нижче логічної шини.
Основними
компонентами
операційного середовища, згідно [13-16], є:
CORBA Middleware – ППЗ CORBA.
Насамперед, ORB (Object Request Broker –
брокер об'єктних запитів – ядро CORBA і
будь-якого
додатка,
написаного
з
використанням цієї технології, забезпечує
пересилання
запитів
між
CORBAоб'єктами), а також різні сервіси
передбачені специфікацією CORBA, як-то
сервіс іменування, сервіс подій і т.д. ППЗ
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забезпечує роботу додатків, написаних з
використанням
даної
технології.
Інтерфейси взаємодії різних компонентів
визначаються за допомогою мови IDL.
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CF Services & Application – сервіси і
додатки, що відносяться до інфраструктури
ядра. Забезпечують багаторівневий підхід
при
програмуванні
й
проектуванні
прикладних систем.

Рис. 2. Структура ПЗ архітектури SCA

Обидва розглянутих компонента
функціонують
під
керівництвом
операційної системи – Operation System. Як
приклад подібної ОС пропонується POSIX,
через сумісність зі стандартом CORBA
OMG. Передбачається використання POSIX
1003.13 – підвид POSIX, спеціально
розроблений
для
систем
керування
реального часу (PSE52) (надалі – SCA
POSIX Profile). Всі інтерфейси взаємодії для
даного компонента також визначаються за
допомогою мови IDL.
Network Stacks & Serial Interface
Services – стеки мережних протоколів і
послідовні
інтерфейси.
Забезпечують
взаємодію в мережі. Як підтримувані
протоколи використовуються PPP, SLIP,
LAPx, а також TCP/IP. Крім мережних
протоколів цей блок відповідає за
підтримку різних послідовних інтерфейсів
передачі даних: RS-232, RS-422, RS-423, RS485, Ethernet і 802.x.
Board Support Packages – засіб
забезпечення кросплатформеності, для

організації апаратного інтерфейсу з
конкретним середовищем передачі або
системною шиною. У якості таких
використовується VME, PCI, CompactPCI,
Firewire
(IEEE-1394),
Ethernet.
Передбачається, що система з SCA
архітектурою може функціонувати не
тільки в розподіленому виді, але й на різних
апаратних платформах.
Розглянуте операційне середовище
являє собою базу, на основі якої функціонує
основний додаток. Операційне середовище
і її компоненти не виконують корисної
роботи, однак забезпечують необхідну
функціональність для основного рівня.
Основним рівнем розглянутої архітектури є
рівень додатка – Application (на рис. 2
зображений над логічною шиною). Згідно
[13-16], на рівні додатка виділяються
компоненти (рівні) різної функціональності:
1. Modem-level digital signal processing –
обробка цифрового сигналу модемом;
2. Link-level protocol processing – обробка
протоколу з'єднання;
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3. Network-level protocol processing –
обробка протоколу мережі;
4. Internet
routing
–
міжмережна
маршрутизація;
5. External input/output (I/O) access –
зовнішній ввід/вивід;
6. Security – безпека;
7. Embedded utilities – впроваджені
програми.
Всі зазначені компоненти додатків
при роботі використовують сервіси CF.

Взаємодія
компонентів
додатків
безпосередньо
з
ОС
обмежено
специфікацією
SCA
POSIX
Profile.
Взаємодія компонентів додатків з мережею
за допомогою ОС не обмежується.
Основні компоненти SCA-додатка
показані на рис. 3, числові позначення
різних видів функціональності яких
використовуються на рис 2, 4-9.

Рис. 3. Рівні з різною функціональністю в додатку SCA

Кожний подібний компонент додатка
розглядається як такий, що складається із
двох частин: безпосередньо компонента
(component), що виконує прикладне
завдання, і адаптера (adapter), завданням
якого є інтеграція компонента (який може

бути реалізований і без використання
технології CORBA) у систему, що
використовує архітектуру SCA. Процес
передачі повідомлення в SCA-системі
показаний на рис. 4.

Рис. 4. Передача повідомлення в SCA-системі

При
передачі
повідомлення
з
використанням винятково ресурсів CORBA
повідомлення буде проходити по шляху B1B5.
При
використанні
ресурсів,
реалізованих
з
використанням
альтернативних технологій, повідомлення в
загальному випадку буде передаватися по
шляху А1-А9.
Компоненти додатка складаються з
одного або більше ресурсів (resource) [710]. Різні ресурси системи визначають
режими роботи радіостанції, перемикання
між якими здійснюється з використанням
принципу програмного керування. Ресурс
реалізує
інтерфейс
керування
й
конфігурації програмного компонента.

Архітектура
SCA
передбачає
використання особливого виду ресурсів –
пристроїв (devices), які використовуються
як програмні представники реальних
пристроїв.
Розробка
внутрішньої
функціональності
пристроїв
не
декларується SCA, залишаючи рішення за
розроблювачем.
На рис. 5 зображені основні класи
ресурсів, властивих SCA архітектурі
(ModemDevice, I/ODevice, SecurityDevice,
NetworkResource,
LinkResource
і
UtilityResource), а також показані їхні
підкласи, що володіють більш вузькою
функціональністю.
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Рис. 5. Ресурси й інтерфейси додатку

Як можна бачити, ресурс може
обслуговувати кілька рівнів додатка SCA.
Так, ресурс мережі (NetworkResource)
функціонує
на
рівнях
мережного
з'єднання в чорній (3) і червоній (5)
області, при цьому реалізує мережний
API,
який
відноситься
до
рівня
операційного середовища (7).
Методи й атрибути, надавані
основними
інтерфейсами
ресурсів,
дозволяють організувати їхню взаємодію

в
середовищі
SCA.
Для
обміну
повідомленнями
між
ресурсами
й
пристроями використовується передача
повідомлень через порти (port).
Більш детально функціональність
ресурсів рівня модему (ModemDevice),
ресурсів ввіду/вивіду (I/ODevice), ресурсів
безпеки (SecurityDevice) і ресурсів
забезпечення
мережної
взаємодії
(NetworkResource) показана на рис. 6-9.

Рис. 6. Функції різних ресурсів модему
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Рис. 7. Функції різних ресурсів забезпечення вводу/виводу

Рис. 8. Функції різних ресурсів забезпечення безпеки

Рис. 9. Функції різних ресурсів забезпечення мережної взаємодії
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Функціональність ресурсів SСA
описана з використання діаграм UML. У
верхній частині прямокутника-ресурсу
зазначено його назва, у нижній –
реалізована функція. Зв'язок «1..* до 1»
вказує на те, що до безлічі ресурсів
першого виду ставиться один ресурс
другого виду, відповідно «1..* до 1..*»
вказує відношення «багато хто до
багатьох» і «1 до 0..*» – «один до
багатьох» або до порожньої множини.
Порожня стрілка вказує на відношення,
при якому ресурс, з якого вона виходить,
є більше конкретизованим нащадком (у
термінах ООП), що інкапсулює частину
функціональності батька. API (Application
Programming Interface) – інтерфейс
прикладного
програмування,
набір
функцій, надаваний для використання в
прикладних програмах. LLC (Logical Link
Control) – керування логічним каналом,
верхній підрівень канального рівня в
семирівневій моделі ISO/OSI.
Ресурс модему (ModemDevice) являє
собою практично автономний пристрій
передачі даних, у зв'язку із чим має
більше число функцій, що розділені між
декількома підресурсами. Ресурс модему
в стандарті SСА крім властивих йому
операцій по модуляції/демодуляції також
виконує
функції
завадостійкого
кодування/декодування. На додаток до
цього модем управляє частотою й
шириною смуги, в якій ведеться передача,
ослаблює дію перешкод, фільтрацію й т.п.
Архітектура SСА крім наявного в її складі
криптомодуля (SecurityDevice) передбачає
наявність додаткових протоколів захисту:
Communication Security – COMSEC і
Transition Security TRANSEC. Служба
точного часу, необхідна для синхронізації
частин розподіленого додатка, запущених
на різних вузлах обчислювальної мережі,
також функціонує на рівні цього ресурсу.
Найбільш
важливими
особливостями
реалізації
ПРС
по
програмі JTRS є використання в їхній
структурі сучасних методів модуляції,
завадостійкого кодування й технологій
розширення спектра.
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Ресурси вводу/виводу (I/ODevice)
служать
для
організації
взаємодії
радіозасобів з віддаленими вузлами
(використання
мережі
Ethernet,
послідовних інтерфейсів і т.п.), а також
для безпосереднього вводу інформації (з
мікрофона, клавіатури, файлу й т.п.) або її
виводу (на гучномовець, файл, печатку й
т.п.). Додатковою функцією цього класу
ресурсу
є
організація
кодування/декодування аудіо й відео
інформації з використанням стандартних
методів стиснення.
Ресурси безпеки (SecurityDevice)
призначені
для
забезпечення
криптозахисту переданих даних. Функції
даного ресурсу наступні: шифрування й
дешифрування, виконання аутентифікації,
операції роботи із ключами й ін.
Ресурси забезпечення мережної
взаємодії (NetworkResource) призначені
для інтеграції різних вузлів SСА системи в
єдину комунікаційну мережу. Функції, що
виконуються ресурсом цього типу, багато
в чому схожі з функціями звичайного
мережного маршрутизатора: здійснення
маршрутизації,
трансляція
адрес,
підтримка маршрутних таблиць, групові
(multicast) і широкомовні (broadcast)
передачі й ін.
Серед додаткових функцій даного
ресурсу варто виділити вимір і аналіз
якості з'єднання, на підставі якого може
прийматися рішення про маршрутизації й
виконуватися
переконфігурування
модему, контроль якості обслуговування
(QoS – Quality of Service), організація
передач потоків даних з різними
пріоритетами й ін.
Висновки
Проведений
аналіз
показує
підвищений інтерес у розвинених країнах
світу до програмної реалізації функцій
обробки сигналів у сучасних безпровідних
системах, що визначає необхідність
подальшого дослідження архітектури
РПБС,
розробки
вітчизняних
програмувальних додатків, які могли б
використовуватися в даних РПБС.
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Однією із ключових проблем, що
виникають при побудові РПБС, є
проблема
захисту
інформації
в
розподілених безпровідних системах. Ця
проблема складається із двох напрямків:
захист
програмного
забезпечення
(програмувальних додатків) і захист
оброблюваної інформації (даних).
Напрямком подальших досліджень
вважаємо дослідження і оптимізацію
фізичного рівня РПБС.
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СИСТЕМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ШКАЛ
КВАЛІМЕТРІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ
Інститут обдарованої дитини
Національної академії педагогічних наук України
Враховуючи важливість забезпечення чіткої кваліметрії академічної обдарованості та
застосовуючи методи системного аналізу, проведений порівняльний аналіз найбільш відомих шкал оцінювання знань (4-бальної, 7-бальної (ECTS), 9-бальної стенайнів, 10бальної стенів, 100-бальної та 200-бальної) за критеріями номінального та кількісноякісного розрізнення тих, хто навчається.

Актуальність проблеми
Ефективність процесу кваліметрії навчально-виховного процесу (НВП), насамперед, рівнів навчальних досягнень (РНД)
залежить як від ефективності відповідних
систем оцінювання, так і від якості навчальних завдань, що при цьому застосовуються. На сьогоднішній день в закладах
освіти України застосовуються 4-бальна
(скорочена 5-бальна), 12-бальна, 100бальна та 200-бальна (під час зовнішнього
незалежного оцінювання - ЗНО). Ще більше розмаїття спостерігається у об’єднаній
Європі [1; 2]. До того ж, запровадження
європейської «полегшеної шкали оцінювання» ECTS, як витікає з недоліків її формування кардинально не вирішило спірні
питання взаємного визнання РНД студентів країн-членів Євросоюзу [3].
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту (МОНМС) України приділяє суттєву увагу проблемам кваліметрії
знань студентів і вимагає від вищих навчальних закладів (ВНЗ) «уведення механізму об’єктивного педагогічного контролю з вивчення результатів діяльності системи вищої освіти і рівнів навчальних
досягнень тих, хто навчається». Сюди
віднесено також «технологію стандартизованого тестування» [4; 5]. При цьому
рекомендується орієнтуватись на вимоги
Міжнародної стандартної класифікації
занять (ISCO-88), Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED-97), Міжнародного стандарту якості серії ISO
9000, а також на критерії та стандарти,
узгоджені учасниками Болонського про-

цесу. Однак варто наголосити, що відповідні процеси стримуються у вітчизняній
освітянській системі відсутністю достатньої кількості наукових результатів, що не
лабораторно-фрагментарно, а саме системно дослідили б ці процеси.
Аналіз досліджень і публікацій
Існує безліч визначень поняття «вимірювання», що відрізняються одне від
одного залежно від точки зору конкретного дослідника. Провівши всебічний аналіз
сутності кваліметрії дидактиці, Н.М. Розенберг сформулював таке [6, 15]: «вимірювання в педагогіці – пізнавальний процес, який складається з того, що на підставі числової системи (або системи класів), отриманої раніше, ізоморфній емпіричній системі з відношеннями, експериментально визначають кількісні значення
величин, що характеризують деякі ознаки
педагогічних об’єктів або явищ, або вказують на клас, до якого вони відносяться».
Скажімо, вимірювання коефіцієнта інтелектуальності (IQ) – це присвоєння чисел
характеру зворотної реакції випробуваного на типові тестові завдання.
Процес будь-якого вимірювання має
здійснюватися за допомогою певних
шкал. Спираючись на дослідження П. Супеса та Дж. Зінеса, можна визначити впорядковану трійку, що складається з емпіричної системи з відношеннями, кількісної системи з відношеннями та функції,
яка гомоморфно зображує вихідну систему в іншу [7]. Такого роду перевтілення
умовно подано на рис. 1 [3; 8].
На жаль, проблеми кваліметрії РНД
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висвітлено в обмеженій кількості сучасних фундаментальних наукових праць [3;
9-11], відповідні процедури з єдиних системних позицій не розглянуто і не узагальнено. Недостатньо використовується
багатий досвід психологічної, соціологічної, біологічної кваліметрії [12‒15].
Постановка завдання
Таким чином, варто зазначити, що
вчені та фахівці з кваліметрії НВП не спираються у своїх дослідженнях одночасно
на властивості відомих шкал вимірювання, що застосовуються у будь-якій галузі
людської діяльності, у поєднанні з аналізом дидактичних особливостей бальних
шкал, що застосовуються для оцінювання
РНД студентів (РНДС). Усунення цього
недоліку і є метою цієї статті.
Системно-кваліметричний
підхід до порівняння бальних шкал
оцінювання знань
Отже, вимірювання перетворює певні властивості сприйняття людини на так
звані «числа». Необхідну інформацію
одержують шляхом обробки експериментальних даних. І зрозуміло, що чим точ-

нішою є відповідність між станами та їх
позначками, тим більше інформації можна
витягти з обчислення даних. Менш очевидно, що ступінь цієї відповідності залежить не тільки від організації вимірювань,
а й від природи явища, що досліджується,
і що ступінь цієї відповідності, у свою
чергу, визначає допустимі (недопустимі)
засоби обробки даних.
Уявлення про «шкали вимірювань»
створюють певну групу понять. Розглянемо особливості їх застосування у дидактиці, спираючись на [3; 6; 8; 16; 17 та ін.].
Природно, що кожний тип шкали має
свою інформативність і свій клас допустимих перетворень, за межі яких не можна виходити без ризику отримати хибні
(навіть безглузді) результати. Особливого
значення набуває це зауваження в дослідженнях ефективності процесів кваліметрії НВП, що залежать від великої кількості різноманітних чинників, складно взаємопов’язаних та притаманних викладачеві, випробуваному (студентові чи учню), а
також навчальному завданню, що виконується під час перевірки.

Рис. 1. Загальна ілюстрація кваліметрії навчально-виховного процесу

Нас цікавлять лише такі об’єкти
(студенти, учні), про будь-які два стани
РНД яких можна сказати, чи розрізняються вони, чи ні, і застосовувати лише такі
алгоритми вимірювань, котрі ставлять у
відповідність різним станам різні позначення, у той час як станам, що не розрізняються, – однакові позначення. Це означає, що як стани досліджуваних об’єктів,
так і їх позначення мають задовольняти

такі аксіоми тотожності:
ь
п
п
0
2 . ß êù î A = B, ò î B = A
э , (1)
п
30 . ß êù î A = B i B = C, ò î A = C п
ю
де «=» – позначка відношення еквівалентності. І якщо А і B – числа, вона означає рівність.
10 . Àáî A = B, àáî B = A
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У вимірюванні будь-яких показників
найбільш поширені метричні (абсолютні
шкали, інтервальні та відношень), номінальні шкали та шкали впорядкування. Тип
шкали враховується завжди, коли йдеться
про те, які дії має сенс здійснювати з чисельними значеннями показника, що розглядається. У теорії вимірювань це називають
проблемою адекватності (усвідомлення)
числових тверджень. Її суть полягає в тому, що числове твердження вважають адекватним лише тоді, коли значення його істинності є інваріантним відносно допустимих перетворень шкали. Розглянемо вищеперелічені типи шкал у порядку зростання
їх досконалості.
1. Номінальна (класифікаційна, найменувань) – це найменш досконала, простіша за змістом, якісна шкала. У ній об'єкти групуються в класи за ідентичною (або
майже ідентичною) ознакою. Класам присвоюються певні позначення. Замість позначень класів для ідентифікації часто використовують числа, що слугують поясненням поняття «номінальне вимірювання». Номінальна шкала зберігає відношення еквівалентності та відмінності між
об’єктами. Числа використовують тільки
для позначення і відокремлення об’єкта:
усім об’єктам одного класу присвоюється
одне й те саме число чи якась інша спеціальна позначка, а об’єктам різних класів –
різні числа (позначки). Це можуть бути бали будь-якої шкали оцінювання знань, літерні позначки, як це зроблено, скажімо, у
шкалі ECTS. Однак переваги між
об’єктами не встановлюються. Ця шкала –
єдина з точністю до взаємно-однозначності відповідності, тому у ній відсутні поняття масштабу і точки початку відліку.
Особлива потреба у класифікації виникає у випадках, коли стани (РНД), що
класифікуються, розглядаються на безперервній множині – континуумі знань (рис.
2). Тоді завдання кваліметрії вирішується
ефективно, якщо всю множину знань розбити на кінцеву множину підмножин, штучно створюючи тим самим класи еквівалентності, кожний з яких відповідає тій чи
іншій оцінці прийнятої шкали. Тоді належ-
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ність стану до якогось класу знову можна
реєструвати у шкалі найменувань. Проте
умовність введених класів (не їх шкальних
позначок, а самих класів) рано чи пізно
проявиться на практиці.
min

max
В=С

0

Знання

<

А

100

Рис. 2. Уявлення знань як точок континууму

Обробляючи будь-які дані, зафіксовані у номінальній шкалі, безпосередньо із
самими даними можна здійснювати тільки
операцію перевірки їх збігу чи незбігу. Така операція зображується за допомогою так
названого символу Кронекера:
м
п1 : xi = x j
,
(2)
d ij = н
№
0
:
x
x
п
i
j
о
де xi , xj – записи різних вимірювань.
За результатами операції зі застосування символу Кронекера можна здійснювати складніші перетворення:
–
обчислювати відносні частоти класів, наприклад частота k-го класу:
pk = nk / n;
–
рахувати кількість збігів, наприклад,
число
спостережень
k-го
класу:
n

nk = е d k , j , де n – загальна кількість
j =1

спостережень;
–
порівнювати ці частоти між собою,
визначаючи, наприклад, моду – номер
класу, що зустрічається найчастіше:
kmax = arg max pk ;
k

–
виконувати різноманітні статистичні
процедури, суворо спостерігаючи, щоб у
них з вихідними даними не здійснювалось
нічого, окрім операції перевірки їх на збіг.
Із цією метою можна використати критерій χ2, інші тести і критерії на відносних
частотах, коефіцієнт згоди та ін. [3; 6; 1113; 16; 17].
Природно, що чим більша розмірність шкали оцінювання, тим більше можливостей має викладач для розрізнення-
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класифікації тих, хто навчається за РНД.
Варто обов’язково враховувати психофізіологічні можливості людини (викладача,
студента) щодо запам’ятовування класів
цього розрізнення, тому що: по-перше, відоме так зване магічне число Міллера
(7±2), що визначає ємність оперативної
пам’яті людини та пояснює зручність
практичного використання тієї чи іншої
шкали [18]; по-друге, з психологічної теорії розпізнавання образів відомо, що найдосвідченіші фахівці спроможні ефективно розрізняти класи об’єктів, коли їх загальна кількість не перевищує 11 [19].
Отже, можна зазначити, що усі найбільш відомі бальні шкали оцінювання
РНД (4-бальна, 7-бальна (ECTS), 9-бальна,
10-бальна та 12-бальна) знаходяться у відповідних інтервалах. Порівнюючи їх виявлено, що найдосконалішою з них з точки
зору розрізнення тих, хто навчається, є
100-бальна шкала (табл. 1). До того ж,
встановлено [17], що певним викладачам
не вистачає навіть розмірності навіть і цієї
шкали, тому вони здійснюють спроби її
«покращення», застосовуючи ще й проміжні (!) градації вимірювання знань шля-

хом введення «дробових» балів. Тому
впровадження для ЗНО 200-бальної шкали
є закономірним, однак вона не застосовується в НВП закладів освіти.
2. Шкала впорядкування (ранжирування, рейтингова) – більш досконала та
суттєво інформативніша, аніж номінальна,
тому що відповідні показники, які нею вимірюються, дають змогу судити про відношення типу «краще – гірше», «більше –
менше», що існують між об’єктами, які,
власне й властиві людському мисленню
[20]. У цій шкалі відсутні поняття масштабу і точки початку вимірювань. Порядкове
вимірювання здійснюється, коли можна
знайти в об’єктах відмінність ступенів
ознаки або властивості. Тоді застосовується
властивість «впорядкування» чисел.
Найвідомішою порядковою шкалою
є «ранг у класі школи» (або дуже розповсюджений на Заході «ранг випуску в університеті»). Номери встановлюються від
1 для максимального середнього значення
оцінок до n – для мінімального середнього
значення оцінок у класі (нав-чальній групі, потоці) з n студентів (учнів).

Таблиця 1. Порівняльна ефективність шкал оцінювання знань
Зміст завдання вимірювання
рівнів навчальних досягнень
2
Класифікаційне розрізнення тих,
хто навчається

Ранжирування шкал оцінювання знань
за ефективністю
3
200-бальна >> 100-бальна >> 12-бальна > 10-бальна
>
> 9-бальна > 7-бальна > 5-бальна
Рейтингова оцінка тих,
200-бальна >> 100-бальна >> 12-бальна > 10-бальна
хто навчається
>
> 7-бальна > 5-бальна
200-бальна >>100-бальна >> 12-бальна ≈ 10-бальна
Кількісне оцінювання знань
≈
≈ 9-бальна ≈ 7-бальна ≈ 5-бальна
Лінгвістична (нечітка) оцінка тих,
12-бальна > 10-бальна > 9-бальна > 7-бальна >
хто навчається
> 5-бальна >> 100-бальна >> 200-бальна
ПРИМІТКИ: > – ознака переваги; «>>» – ознака суттєвої переваги; «≈» – ознака еквівалентності.

Порядкові шкали застосовуються для
вимірювання в дидактиці РНД, дисциплінованості, ступеня складності навчальних
дисциплін (НД) або майбутньої професії.
Щодо таких шкал Н.М. Розенберг зазначає
[6, 27]: «в педагогічній практиці майже
монопольним способом оцінювання засвоєння слугує позначка на порядковій шкалі.
Таке широке розповсюдження порядкових

шкал у навчально-виховному процесі та
дослідженнях навчання і виховання пояснюється, зокрема, тим, що в багатьох випадках, вивчаючи педагогічні об’єкти і явища, мине маємо кількісної міри, сильнішої,
ніж оцінка порівняльної інтенсивності тієї
самої ознаки у різних об’єктів». Він також
вказує на те, що «тільки такий чутливий,
складний і рухливий інструмент, як люди-
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на-спостерігач, може забезпечити задовільну інформацію щодо діяльності або характерних особливостей іншої особи чи
об’єкта. Людина виступає в таких ситуаціях як своєрідний вимірювальний прилад з
усіма своїми індивідуальними особливостями і характеристиками: вибірковим
сприйняттям, пам’яттю, інтелектом і нерідко, на жаль, відсутністю чутливості до того,
що важливо в педагогічному або психологічному відношенні...»
Не існує математичного закону або
правила, що забороняли б робити арифметичні дії чи здійснювати інші операції над
числами, які приписані об’єктам у ході
порядкового вимірювання. Тому ще раз
підкреслимо, що числа у шкалі впорядкування визначають тільки порядок розташування об’єктів, проте не дозволяють
стверджувати «на скільки (у скільки разів)
один об’єкт кращий (гірший) від іншого».
Застосування шкали впорядкування
сприяє формуванню систем переваг учасників НВП. Під системою переваг буде
розумітися будь-яка форма ранжирування
досліджуваних характеристик [3; 16; 20].
Найбільшого розповсюдження шкали впорядкування набули в обробці експертної
інформації про порівняльні оцінки якісних
властивостей об’єктів. Такі оцінки даються
у балах, а самі шкали часто називають бальними (ранговими, рейтинговими). Бальним оцінкам завжди притаманний суб’єктивізм, але ж його питома вага може бути різною. З цієї точки зору розрізняють два види
бальних оцінок: за наявності загальноприйнятого еталона і за відсутності такого. Клас
шкал упорядкування (рангів) з’являється,
якщо окрім аксіом 10–30 класи задовольняють такі аксіоми упорядкування:
ь
40 . ß êù î A > B, ò î B < A
п
э . (3)
0
5 . ß êù î A > B i B > C, ò î A > C п
ю
Позначивши такі класи символами
та встановивши між ними ті самі відношення порядку, ми отримуємо шкалу простого впорядкування. Скажімо, це призові
місця в конкурсі, зокрема шкільних чи
студентських олімпіадах. Причому іноді
виявляється, що не кожну пару класів мо-
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жна суворо впорядкувати за перевагами:
деякі пари вважаються рівними. Тоді аксіоми 40–50 видозмінюються:
ьп
4' . Àáî A Ј B, aáî À > B
э . (4)
5' . ß êù î À і Â ³ Â і Ñ, ò î À і Ñ п
ю
Шкала, що відповідає аксіомам 4'–5',
називається шкалою слабкого впорядкування. Інша ситуація виникає, коли існують пари класів, непорівнянні між собою,
тобто ані A≤B, ані B≤A (це відрізняється
від умови слабкого впорядкування, коли
одночасно A>B і B>A, тобто A=B). Тоді
говорять про шкалу часткового впорядкування. Такі шкали часто виникають у дослідженнях суб’єктивних переваг.
Характерною особливістю порядкових (у суворому розумінні) шкал є те, що
відношення порядку нічого не говорить
про дистанції між класами, об’єктами, що
порівнюються. Тому порядкові експериментальні дані, навіть якщо вони відображені цифрами, не можна розглядати як
числа, з ними не можна виконувати дії,
що приводять до отримання різних результатів при перетворенні шкали, не порушуючи порядку. Скажімо, не можна обчислити вибір кове середнє порядкових
1 n
вимірювань, тобто е xi , тому що переn i =1
хід до монотонно перетвореної шкали
x' = f ( x)
при
усередненні
дасть:
1 n '
1 n
x
№
е i n е xi . Проте допустимою є
n i =1
i =1
операція, що дозволяє встановити, яке з
двох спостережень хі чи xj краще, хоча формально цю процедуру ми можемо подати
через різницю xi–xj. Уведемо індикатор позитивних чисел – функцію:
м
п1 : t і 0
(5)
C (t) = н
.
оп0 : t < 0
Якщо хі≥xj та введено цифрову шкалу порядку, то C(xi–xj)=1, або C(xi–xj)=0,
що й дозволяє встановити перевагу хі пеn

ред xj. Отже, число Ri = е C xi - x j , де n
j =1

(

)

– кількість об’єктів, що порівнюються, нази-
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вається рангом і-го об’єкта, що пояснює походження іншої назви шкал упорядкування –
рангові. Якщо наявний слабкий порядок,
то частина спостережень збігається (у статистиці така група спостережень називається зв’язкою) і всі члени зв’язки отримують однаковий (старший для них) ранг.
Коли це незручно, звертаються або до
призначення рангу, середнього для цієї
зв’язки, або призначають ранги від меншого до більшого у звичайний спосіб.
Отже, під час вимірювання у порядкових
(у суворому розумінні) шкалах обробка
даних повинна ґрунтуватися лише на операціях, що допустимі для цих шкал – обчислення δij і Ri. З цими числами далі вже
можна «працювати» довільно: окрім знаходження частот і мод (як для номінальної
шкали), з’являється можливість:
–
визначити вибіркову медіану, тобто
спостереження з рангом Ri, найближчим до
числа n/2;
–
розбити всю вибірку на частини у
будь-якій пропорції, знаходячи вибіркові
квантилі будь-якого рівня p, 0<p<1 (тобто
спостереження з рангом Ri, найближчим до
величини np);
–
визначити коефіцієнти рангової кореляції RS Спірмена між серіями порядкових спостережень чи коефіцієнт множинної рангової кореляції – коефіцієнт конкордації Кендала W [3; 6; 11; 13-16];
–
будувати за допомогою отриманих
величин інші статистичні процедури.
У тих випадках, коли стани об’єктів
дозволяють робити лише порядкові порівняння, хоч і в експерименті вони вимірюються через величини, що пов’язані з ними
опосередковано, однак такі, що фіксуються
у числових шкалах, ці вимірювання все ж
залишаються вимірюваннями у порядковій
шкалі. І. Пфанцагль наводить показові приклади вищезазначеного [21], одним з яких є
оцінювання розумових здібностей, коли
орієнтуються на час, що витрачає випробуваний на розв’язання тестової задачі.
Ми спеціально до назви шкали впорядкування додали вислів «у суворому розумінні». Справа в тім, що порядкові (у суворому розумінні) шкали визначаються

лише для заданого набору об’єктів, що порівнюються. У цих шкал немає загальноприйнятого, тим більше абсолютного стандарту. Тому за певних умов правомірний
вираз «перший у світі, другий у Європі»
означає, що, скажімо, український студент
– переможець всесвітньої олімпіади (наприклад, з інформатики), посів друге місце
на загальноєвропейських змаганнях. Як
витікає з розміреності розглядуваних нами
різноманітних шкал оцінювання, найефективнішою з точки зору рейтингової оцінки
РНД є 100-бальна шкала (табл. 1).
3. Метричні шкали. Інтервальне вимірювання. Якщо впорядкування об’єктів
можна виконати так, що відомими стануть
відстані між властивостями будь-яких двох
з них, то вимірювання буде суттєво сильнішим, ніж у шкалах упорядкування. Ця
шкала може мати довільні точки відліку та
масштаб. Також необхідно встановити
одиницю вимірювання (наприклад, кількість правильних відповідей студента на
тест-завдання). Об’єкту присвоюється число, яке дорівнює певній кількості еталонних одиниць вимірювання, що еквівалентне
кількості властивості, притаманній об’єкту.
Наслідком цього є незалежність відношень
двох інтервалів від того, у якій зі шкал ці
інтервали виміряно (тобто, яка одиниця довжини інтервалу та яке значення прийнято
за початок відліку). Зв’язок між вимірами у
таких шкалах є лінійним: y=ax+b, a>0, –
∞<b<+∞. Отже, шкала інтервалів єдина з
точністю до лінійних перетворень. Побудовані в такий спосіб шкали тому і називають
інтервальними. Важлива особливість, що
відрізняє інтервальне вимірювання від вимірювання відношень, яке буде розглянуто
далі, полягає у тому, що властивість оцінюваного об’єкта зовсім не втрачається, коли
результат вимірювання дорівнює нулю.
Тому, якщо студент отримав оцінку «2» за
4-бальною шкалою, то це не означає, що
він не має жодних знань з певної НД. Точка
нуль на інтервальній шкалі є довільною.
Проте невідомо, в яких саме «еталонних
одиницях» необхідно вимірювати довжину
відповідних інтервалів та їх різницю, і чому
має дорівнювати нуль (мінімальне значення)
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та максимальне значення недисциплінованості. Числа, що приписуються у процесі
такого вимірювання, мають властивість однозначності та впорядкування і становлять
собою кількість одиниць вимірювання, що
властиві досліджуваним об’єктам. Окрім
того, у даному разі є істотною і різниця між
числами.
Назва «шкала інтервалів» наголошує, що в цій шкалі лише інтервали мають значення дійсних чисел і тільки з інтервалами необхідно здійснювати арифметичні операції: якщо виконати арифметичні операції із самими відкликами, забувши про їх відносність, то маємо ризик
отримати безглузді результати.
Подібно до того, як визначення показника символу Кронекера є єдиною
операцією, що допускається здійснювати
над спостереженнями у номінальній шкалі, а обчислення рангу спостереження – у
шкалі впорядкування, в інтервальній шкалі єдиною новою допустимою операцією
зі спостереженнями є визначення інтервалів між ними. З інтервалами можна виконувати будь-які арифметичні операції, а
також вдаватися до будь-яких зручних
способів статистичної обробки даних. Наприклад, центральні моменти, у тому числі дисперсія, мають об’єктивний фізичний
зміст, а вихідні моменти, у тому числі середнє значення, є відносними поряд із початком відклику. Тому поняття відносної
похибки (зокрема, коефіцієнта варіації
n = s / x , де σ – стандартне відхилення, x
– математичне очікування) не має сенсу
для інтервальної шкали. Це не означає, що
результати вимірювань взагалі не можна
підсумовувати у шкалі інтервалів (наприклад, обчислювати вибіркове середнє
x = (1 / n) е xi ). Однак з такою величиною необхідно поводитись так само, як і з
іншими вихідними спостереженнями: вона залишається інтервальною величиною і
набуває числового змісту лише в процесі
визначення інтервалів. Тому вибіркова
дисперсія має об’єктивний зміст, хоча і
визначається через
за виразом
x
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S 2 = M ( X - x ) . Річ у тому, що X - x є
інтервалом.
Звертаючись до рис. 2, нескладно
уявити, що РНД випробуваного визначається точкою на континуумі знань і розглядається для оцінювання як різниця між
мінімально визначеним (точка відліку)
знанням і його реальним виміром. Завдання успішно вирішується лише в разі застосування для виміру 100-бальної шкали, що
можна сформувати за допомогою відповідних тестів, хоча й тут виникає запитання:
які саме знання необхідно вважати «нульовими», а які – «абсолютними»? Таку проблему можна вирішити шляхом застосування методів лінгвістичних змінних (ЛЗ) і
нечітких множин (НМ) [3]. Наведене й дістало відображення у відповідному ранжируванні ефективності шкал оцінювання
знань за ефективністю (табл. 1).
Отже, стає зрозумілим, що показники РНД можуть мати шкали різних типів.
Це дає можливість дати точніше визначення кількісного та якісного показника.
Кількісними показниками будемо називати
такі, що мають шкалу не менш досконалу,
ніж інтервальна. Якісними показниками
називатимемо такі, що мають шкалу менш
досконалу, ніж інтервальна.
4. Вимірювання відношень. Нехай
величини РНД, що вимірюються, задовольняють не тільки аксіоми 40 і 50, але ж і аксіоми адитивності:
ь
п
п
0
7 . A+B = B + A
п . (5)
э
0
8 . ß êù î A = P i B = Q, mo A + B = P + Q п
п
п
9 0 . ( A + B) + C = A + ( B + C )
ю
6 0 . ß êù î À = Ð ³ B > 0, ò î A + B > P

Це істотне посилення шкали: вимірювання допускають порівняння не тільки
самих значень РНД або їх різниць, але ж і
різноманітних арифметичних комбінацій
цих значень, якщо, безумовно, йдеться про
те, що вони мають фізичний зміст. Уведена
у такий спосіб шкала називається шкалою
відношень. Цей клас шкал має такі особливості: відношення двох спостережених
значень величини, що вимірюється, не залежить від того, у якій із таких шкал про-
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ведено вимірювання. Цю вимогу задовольняє вираз типу у=а∙х, а≠0, а>0, тобто числа
відображають, у скільки разів властивість
одного об’єкта перевищує ту саму властивість іншого. Така процедура називається
перетворенням розтягання. Величини, що
вимірюються у шкалі відношень, мають
природний абсолютний нуль, хоча й залишається свобода у виборі одиниць. Тому,
якщо нульова точка не довільна, а абсолютна, то має сенс твердження, що у студента
А вдвічі, втричі або в чотири рази більше
деякої властивості (скажімо, знань), ніж у
В. Проте одразу ж зазначимо, що йдеться
не про знання взагалі, навіть з чітко визначеної НД, а про оцінку знань за допомогою
певного тесту, а результати виконання саме цього тесту дозволяють робити висновки щодо співвідношення навчальної компетентності студентів А і В.
Зазначимо, що у науках про поведінку людини переважна більшість вимірювань належить до номінального, порядкового та інтервального рівнів. Лише найменш важливі змінні допускають вимірювання відношень. Іноді змінні шкали відношень, такі як час розв’язання задачі або
завчання тексту, можуть становити інтерес, але ж це відбувається не часто.
5. Абсолютна шкала. Розглянемо
таку досконалу шкалу, що має і абсолютний нуль, і абсолютну одиницю. Ця шкала
не єдина з точністю до якогось перетворення, а просто унікальна. Саме такі властивості має числова вісь, що природно називають абсолютною шкалою. Важливою
особливістю шкали у порівнянні зі всіма
іншими є абстрагованість (безрозмірність)
і абсолютність її одиниці. Це дозволяє
здійснювати над вимірами абсолютної
шкали такі операції, які є недоречними для

вимірів інших шкал, зокрема застосовувати їх як показник ступеня і аргументу логарифма. Числова вісь використовується як
шкала вимірювання у явній формі переліку
предметів, і як допоміжній засіб, присутня
у всіх інших шкалах. Внутрішні властивості числової осі, зважаючи на її начебто
простоту, є надзвичайно різноманітними, і
теорія чисел до цього часу не вичерпала їх
до кінця. В абсолютній шкалі визначається, наприклад, кількість об’єктів, що можна виміряти одиничним способом за допомогою ряду натуральних чисел.
З усіх шкал оцінювання знань кількісним вимірюванням в абсолютній шкалі
відповідають лише 100-бальна та 200бальна шкали, використовувати які зручно
ще й тому, що вони сприяють асоціативному уявленню викладача як вимірювача
та оцінювача знань, а також тих, хто навчається, щодо відсотка (0÷100%) засвоєння навчального матеріалу.
Наведене відобразилося у ранжируванні систем оцінювання (табл. 1). У результаті наших досліджень виявлено, що
100-бальна шкала може бути основою
створення різноманітних оцінних систем,
незалежно від статистично-імовірнісного
чи нечіткого підходів до їх формування [3].
У табл. 2 подано зведені відомості про розглянуті шкали вимірювань. І природно, що
чим сильніша шкала, тим більше відомостей про НВП дають вимірювання.
6. Лінгвістичні (нечіткі) шкали.
Шкали вимірювань у дидактиці, що були
розглянуті, начебто дозволяють у своїй сукупності провести «всебічну» кількісноякісну кваліметрію РНД. Однак разом з
тим вважаємо доцільним ще раз процитувати
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Шкала

Визначаючи
відношення

Еквівалентне
перетворення
шкал

Допустимі
операції над даними

Вторинна
обробка даних

1

2

3

4

5

6

Об’єкти класифіковані, а класи позначені
номерами. Якщо номер одного класу більше
або менше іншого, це ще нічого не каже про
властивості об’єктів, за виключенням того,
що вони відрізняються

еквівалентність
(а)

перестановка
найменувань

обчислення
символу
Кронекера δij

обчислення
відносних
частот і
операції над
ними

а + переваги (б)

не змінює
порядку
(монотонне)

обчислення δij і
рангів Ri

обчислення
відносних частот і
вибіркових
квантилів,
операції над
ними

а+б+
+ зберігання відношень
інтервалів (в)

лінійне
перетворення

обчислення δij,Ri
та інтервалів
(різностей між
спостереженнями)

арифметичні дії
над
інтервалами

зрушення:
y = x + nb,
b = const,
n = 0, 1, 2, ...

усі
арифметичні
операції

будь-яка
зручна
обробка, що
допускається

шкала
унікальна

усі арифметичні
операції,
використання у якості
показника ступеня,
основи і аргументу
логарифму

Абсолютна

Відношень

Інтервальна

Впорядкування

Характеристика

Номінальна

Таблиця 2. Узагальнені характеристики шкал вимірювання

Відповідні значення чисел, що присвоюються
предметам, відображають кількість властивості, що належить предметам. Рівні різниці
чисел не означають рівних різниць у кількості
властивостей

Існує одиниця вимірювання, за допомогою
якої предмети можна не тільки впорядкувати,
але ж і приписати їм числа так, щоб рівні
різниці чисел, що присвоюються предметам,
відображали рівні відмінності у кількості
властивості, що вимірюється

Числа, що присвоюються предметам, мають
всі властивості інтервальної шкали, але ж,
крім того, на цій шкалі існує абсолютний
а +б + в +
нуль. Значення нуль свідчить про відсутність
+ зберігання
властивості, що оцінюється. Відношення
відношень двох значень
чисел, що присвоюються у вимірюванні,
(д)
відображають кількісні відношення властивості, що вимірюються
Уся сукупність характеристик попередніх
шкал, а також різноманіття їх сукупності

а+б+в+д+
+ безрозмірна
одиниця +
+ безрозмірний
нуль

Н.М. Розенберга, який справедливо
зазначає [6, 6–7]: «Ніколи дидактичні вимірювання не будуть якоюсь панацеєю від
усіх негараздів, закінченою системою точного знання, у межах якої можна досить
легко розв’язувати складні дидактичні
проблеми. Єдино правильний шлях раціонального синтезу якісного і кількісного
аналізу». На цей раціональний синтез і
спрямовано лінгвістичні (нечіткі) шкали.
Їх розробці сприяла нагальна потреба вирішення питання: чи можуть звичайні кількісні методи вимірювань бути справді
ефективними під час аналізі освітніх гуманістичних систем (у розумінні Л. Заде [22,
6–7]). Зазначений підхід хоч й інтуїтивно,
але ж часто та реально застосовується у
практиці психолого-педагогічної кваліметрії. Зокрема, всі характеристики оцінок
шкали ECTS мають виражений, нечіткий
характер, тому їх можна поєднати у таку
терм-множину (ТМ) відповідної ЛЗ [3]:

будь-яка
необхідна
обробка

M
TECTS
( ÐHÄ ) = T% X +T% FX +T% E +T% D +T% C +T% B +T% A =

Õ

FX

= í åçàäî â³ëüí î + í åçàäî â³ëüí î +
E

D

C

äî ñò àò í üî + çàäî â³ëüí î + äî áðå+
B

A

äóæ å äî áðå+ â³äì ³í í î ,
(6)
%
%
%
%
%
%
%
де TA ,TB ,TC ,TD ,TE ,TFX ,TX – терми (назви) РНД балів шкали ECTS;
M
TECTS
( ÐÍ Ä ) – ТМ ЛЗ «РНД» шкали ECTS;
+ – позначка операції об’єднання термів.
Нечіткою є класифікація РНД навчених, що була проведена МОНМС
України, що теж дозволяє сформувати ТМ
відповідної ЛЗ, але вже для 4-бальної
шкали оцінювання:
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1.
Проаналізовано сутність поняття
%
%
%
%
T4M ( ÐÍ Ä ) = Ò
" 2" + Ò" 3" +Ò" 4" +Ò" 5" =
«вимірювання в дидактиці», його характерні риси та ознаки. Розглянуто можливосí èçüêèé ," í åçàäî â³ëüí î "
ті та сфери застосування шкал вимірю= ï åðöåï ò èâí î - ï ðî äóêò èâí èé +
вань, показано їхні специфічні особливосñåðåäí ³é ," çàäî â³ëüí î "
ті. Проведено порівняльний аналіз ефек+ ðåï ðî äóêò èâí èé +
тивності комплексу різноманітних систем
" äî áðå"
äî ñò àò í ³é ,
оцінювання знань. Визначено, що найêî í ñò ðóêò èâí î - âàð³àò èâí èé +
більш ефективною для проведення розрізнення студентів за РНД, ранжируванням
âèñî êèé ," â³äì ³í í î "
,
(7)
ò âî ð÷èé
їх за цим самим критерієм, а також визнаÌ
Де T4 ( ÐÍ Ä ) – ТМ ЛЗ «РНД» 4- ченням обсягу їхніх знань є 100-бальна
шкала, якій притаманні всі властивості
бальної шкали оцінювання знань;
унікальної абсолютної шкали.
T%" 2" ,T%" 3" ,T%" 4" ,T%" 5" – терми (назви) 2.
Запропоновано додати до традиційРНД-балів шкали оцінювання.
них напрямів кваліметрію знань за допоОскільки будь-яка шкала оцінюван- могою ЛЗ, що сприятиме появі змішаної
ня складається за якісним принципом якісно-кількісної оцінки та відкриватиме
«сильно – середнє – слабко – 0 (нейтраль- перспективи
для
якісної
оцінкино) – слабко – середнє – сильно» [16], то характеристики РНДС, спираючись на пеможна отримати якісні, характерологічні, вну сукупність точок континууму знань
лінгвістичні оцінки 12-бальної шкали [3]. при визначеному ступені належності кожДо речі, у контексті аналізу цієї шкали не ного знання до цієї характеристики. Виковтратила практичного значення та актуаль- ристання такої оцінки додатково мотивуності шкала Бофорта для вимірювання сили ватиме та спрямовуватиме студента на
вітру, що може слугувати зразком для роз- опанування знаннями.
робки лінгвістичних шкал [3].
3.
Подальші дослідження з розвитку
Експліцитна, якісна, лінгвістична системно-інформаційної методології дохарактеристика-диференціація РНД учнів сліджень у дидактиці необхідно проводиі студентів є принципово важливою в ти за напрямами побудови нечітких модепроцесі кваліметрії знань ще й тому, що лей кваліметрії та порівняння РНД для
пов’язана з рівнем домагань (РД), якому усіх бальних шкал, що застосовуються у
притаманні всі властивості мотивуючого ВНЗ та школах; а також розробки й адапчинника [3; 20]. Така оцінка має здійсню- тація методів системного аналізу для виватися, спираючись не тільки на логіку, значення основної домінанти діяльності
здоровий глузд та досвід, але ж і на чітко учасників НВП у показниках навчання.
визначені правила [3; 16; 22 та ін.]. Отже,
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ПРОБЛЕМИ ЗВУЖЕННЯ ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНОЇ МНОЖИНИ
ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Національний авіаційний університет
У статті розглянуто метод звуження парето-оптимальної множини рішень побудови
авіаційно-космічної системи.

Вступ
На сучасному етапі розвитку ракетно-космічної техніки одним з актуальних
напрямів є створення і використання
складних авіаційно-космічних систем
(АКС). Але в умовах обмеження фінансово-виробничих ресурсів реальнішим представляється формування перспективної
АКС на основі вже існуючої науковотехнічної і виробничо-технологічної бази
по космічним засобам таким як: ракетиносії, розгінні блоки, літаки-носії та інше.
Такий підхід дозволяє знизити вартість запуску, а також дозволяє здійснення
його в реальні терміни з відносно невеликими фінансовими витратами. Проте
окрім переваг все ж таки залишаються
проблеми із вирішенням складних і суперечливих технічних і техніко-економічних
завдань. До таких завдань відносяться оптимізаційні задачі. В основному під оптимізацією розуміється система заходів яка
спрямована на покращення і вдосконалення процесів системи.
У ідеалі право на існування в народному господарстві має лише техніка, яка
задовольняє в межах свого «життєвого
циклу»
критерію
«ефективність-часвартість». Його сутність полягає в тому,
щоб «вклад» будь-якого зразка у виконання поставленого на нього розрахункового завдання (РЗ) був не лише тактично,
але і економічно виправданий. Тому в даній роботі під оптимізацією розуміється
визначення значень показників критерію,
при яких досягається оптимум, тобто оптимальний, найкращий стан системи.
Найчастіше оптимуму відповідає досягнення найвищого результату при даних
витратах ресурсів або досягнення заданого результату при мінімальних ресурсних

витратах. Як видно із попереднього формулювання, АКС повинна оцінюватися
одночасно за декількома показниками
(критеріями).
Аналіз досліджень та публікацій
Багатокритеріальність є невід'ємною
рисою більшості реальних завдань вибору
і вимагає спеціальних методів аналізу. На
сьогоднішній день існує безліч методик
оцінювання критеріїв АКС [1, 2, 3]. Основна ідея яких полягає у пошуку множини
варіантів системи і подальшому виділенню в ній парето-оптимальної множини.
По суті, усі варіанти які знаходяться в парето-оптимальній множині, вже є оптимальними, тобто вибір оптимальних рішень
повинен проводиться тільки усередині цієї множини, але кількість цих рішень
майже завжди досить велика. Даючи можливість визначення декількох оптимальних варіантів АКС ці методики невимушено наштовхують дослідника на ситуацію в якій йому доводиться здійснювати
вибір оптимального варіанту з декількох
оптимальних. Наштовхують, але не дають
чіткого алгоритму здійснення цього вибору.
У даній роботі, ефективно використовуючи наявну інформацію про цілі і переваги, розглянута методика звуження парето-оптимальної множини варіантів побудови АКС.
Відносна важливість критеріїв
Перш ніж приступити до вирішення
звуження парето-оптимальної множини
необхідно дати декілька визначень. Позначимо множину вибраних рішень авіаційно-космічної системи C(X). Воно є рі-
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шенням задачі вибору, і ним може опинитися будь-яка підмножина множини можливих рішень X. Таким чином, вирішити
задачу вибору – означає знайти множину
C(X), C ( X ) ⊂ X . Коли множина вибраних
рішень АКС не містить жодного елементу
(тобто порожня), власне вибору не відбувається, оскільки жодне рішення не являється вибраним. Така ситуація не представляє практичного інтересу, оскільки для
того, щоб вибір відбувся, множина C(X)
повинна містити, принаймні, один елемент.
Рішення x ∗ ∈ X називається оптимальним
по
Парето
(паретооптимальним), якщо не існує такого можливого рішення x ∈ X , для якого має місце нерівність f ( x ) ≥ f x ∗ . Всі паретооптимальні рішення утворюють множину
Парето, яка позначається Pf ( X ) . Саме із
цієї множини повинні вибиратися оптимальні варіанти.
У більшості задач, коли мова йде
про багато критеріїв і про велику кількість
вибраних оптимальних значень, рано чи
пізно стає питання про важливість того
або іншого критерію і про перевагу того
або іншого значення. Тобто, чи можливо
високими показниками важливішого критерію компенсувати, і на скільки, низькі
показники іншого критерію. Для вирішення цього питання вводиться поняття
відносної важливості критеріїв.
Процес вибору неможливий без наявності того, хто здійснює цей вибір, переслідуючи свої цілі. Людину (або цілий
колектив, підлеглий досягненню певної
мети), яка проводить вибір і несе повну
відповідальність за його наслідки, називають особою, що приймає рішення
(ОПР). [1, 2, 3]
Нехай i і j – два різні номери критеріїв. Говорять, що i-й критерій f i важливіше за j-й критерій f j із заданими додат-

( )

ними параметрами ωi ω j , якщо для любого вектора y = ( y1 , y 2 ,..., y n ) ∈ R m має місце
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де
співвідношення
y′ f y ,
y ′ = ( y1′ , y′2 ,..., yn′ ) , причому
yi′ = yi + ωi ; y ′j = y j − ω j ; y ′s = y s
для всіх s = 1,2,..., m, s ≠ i, s ≠ j
Тут знак f означає відношення переваги, а запис y ′ f y означає що вектор
y ′ більш важливий за вектор у.
Розглянемо вектори y, y′ ∈ R m які
беруть участь в приведеному визначенні.
Вони відрізняються лише i-ю та j-ю компонентами, причому yi′ > yi і y ′j < y j . Зазвичай ОПР зацікавлене в максимізації
кожної компоненти можливого вектора.
Тому останні дві нерівності означають,
що по i-у критерію вектор y ′ більш важливий за вектор у, тоді як по j-у критерію
навпаки – вектор у більш важливий за вектор y ′ . Відповідно до визначення про
відносну важливість критеріїв i-й критерій
важливіше j-го, якщо всякий раз при виборі з вказаної пари векторів у і y ′ ОПР
віддасть перевагу вектору y ′ . Інакше кажучи, ОПР завжди готове пожертвувати
певною кількістю ω j по менш важливому
j-у критерію заради отримання додаткової
кількості (компенсації) ωi по більш важливому i-у критерію за умови збереження
значень усіх інших критеріїв.
Але оскільки в даному визначенні
присутнє відношення переваги f , яким
ОПР керується у процесі ухвалення рішення, то дане визначення безпосереднім
чином пов'язане з суб'єктом і відображає
його переваги. У цьому виявляється «суб'єктивний» характер цього визначення.
За допомогою чисел ωi і ω j можна
кількісно оцінити вказаний ступінь відносної важливості. Для цієї мети можна використовувати, наприклад, відношення
ωi , яке може мінятися в межах від нуля
ωj
до безкінечності. Проте більш зручним
виявляється «нормоване» відношення,
складене із вказаних двох чисел.
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Нехай i-й критерій важливіший за jй критерій з додатними параметрами ωi і
ω j . Додатне число
θ ij =

ωj

(1)
ωi + ω j
називають коефіцієнтом відносної важливості для вказаної пари критеріїв.
Оскільки
1
θ ij =
ωi
+1
ωj
ωi

знаходиться в межах
ωj
від нуля до безкінечності, то коефіцієнт
відносної важливості завжди задовольняє
нерівності (умові нормування): 0 < θ ij < 1 .
Цей коефіцієнт показує частку втрати по
менш важливому критерію, на яку погоджується піти ОПР, порівняно з сумою
вказаної втрати і надбавки по більш важливому критерію.
Як наголошувалося раніше, найкращі рішення слід вибирати серед паретооптимальних. Якщо в задачі прийняття
рішень є додаткова інформація про те, що
один з критеріїв більш важливий за інший, то ми вправі розраховувати на те, що
такого роду інформація дозволить полегшити подальший вибір в межах множини
Парето. Інакше кажучи, додаткова інформація про відносну важливість критеріїв
може бути використана для того, щоб «забракувати» деякі парето-оптимальні рішення і, тим самим, звузити множину Парето і спростити подальший вибір. Про це
йдеться у наступному принципі, даному
на підставі теореми, доказ якої можна
знайти в [4].
і відношення

Звуження парето-оптимальної множини
Припустимо, що оптимальні рішення АКС знаходяться усередині паретооптимальної множини і i-й критерій важливіший j-го з додатними параметрами
ωi ω j . Тоді для любої непустої множини
вибраних рішень C(X) має місце включення

C ( X ) ⊂ Pfˆ ( X ) ⊂ Pf ( X ) ,
де

Pfˆ ( X )

-

множина

(2)
парето-

оптимальних рішень в багатокритеріальній задачі з множиною можливих рішень
X і «новим» векторним критерієм
fˆ = fˆ1 , fˆ2 ,..., fˆm компоненти якого обчислюються за формулою
fˆj = ω j f i + ωi f j .
(3)
Множина Парето інваріантна відносно строго зростаючого перетворення
критеріїв. Зокрема, множина Парето не
зміниться, якщо довільний критерій помножити (або розділити) на будь яке додатне число. Відповідно до цього розділимо критерій fˆ j на додатне число

(

)

ωi + ω j і залишимо для нього колишнє
позначення. Тоді (3) можна переписати у
вигляді
fˆ j = θ ij f i + (1 − θ ij ) f j ,
(4)
де θ ij – коефіцієнт відносної важливості,
який визначається за (1).
Потрібно звернути увагу на універсальність сформульованого раніше принципу, яка виявляється в тому, що в ньому
відсутні будь які вимоги до множини можливих рішень X і векторному критерію f.
Це говорить про те, що він може бути застосований до будь-якої задачі багатокритеріального вибору, в якому оптимальні
значення
вибираються
з
паретооптимальної множини.
Формула (3) (і (4)) для обчислення
«нового» критерію fˆ на основі «старого»
f надзвичайно проста. Відповідно до неї
«новий» векторний критерій замінює
«старий», менш важливий критерій f j , на
лінійну комбінацію із критеріїв f i і f j з
додатними коефіцієнтами ω j , ωi . Решта
всіх «старих» критеріїв зберігається. Неважко побачити, що при такому «перерахунку» j-го критерію багато корисних, з
погляду теорії екстремальних завдань,
властивостей критеріїв f i і f j зберігаються.
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Необхідно відзначити, що в певних
випадках (особливо, коли коефіцієнт відносної важливості θ ij близький до нуля, а
значить, критерії f і fˆ майже дорівнюj

j

ють один одному) вказаного вище звуження множини Парето може і не відбутися із-за збігу множин Парето відносно
«старого» і «нового» векторних критеріїв.
Можна сказати, що в таких випадках наявна інформація про відносну важливість
критеріїв не є змістовною. Рис. 1 ілюструє
включення (2).

Рис. 1. Геометрична ілюстрація включення (2)

Після звуження парето-оптимальної
множини знайдена «нова» множина може
звузитися до єдиного оптимального значення, а може виявитися порівняно широкою. Якщо більше нема жодної додаткової інформації про відносну важливість
критеріїв, яка дасть змогу у подальшому
ще більш звузити знайдену «нову» множину, то у такому випадку для подальшого звуження застосовуються метод цільового програмування. Хоч цей метод дає
можливість знаходження єдиного оптимально варіанту АКС застосування його до
початкової «не звуженої» множини може
викликати певні труднощі.
Висновки
На основі проведених досліджень
зроблені наступні висновки:
1. За допомогою заміни менш важливого критерію на новий, який, є лінійною комбінацією обох критеріїв, вирішено задачу звуження парето-оптимальної
множини рішень АКС.
2. Використання інформації про відносну важливість критеріїв і застосування
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методу цільового програмування дає можливість визначення єдиного оптимального значення АКС.
3. Розглянута методика може бути
використана при модернізації існуючих
АКС і розробці нових зразків, для більш
повного використання їх можливостей.
4. Розглянута методика може використовуватися як математичний інструмент для дослідження різного роду складних систем різного цільового призначення
і дозволяє практично вирішувати багатокритеріальні задачі різного класу.
5. Перспективними напрямками подальших досліджень можуть бути дослідження багатокритеріальних задач оптимізації авіаційно-космічних систем за допомогою чотирьох і більш критеріїв за
розробленим алгоритмом.
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366 с.
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МЕТОДИ МОНЕТИЗАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ
ПЛАТФОРМИ iOS ТА СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Останнім часом все більшого поширення набувають мобільні програмнні продукти. Це
пов'язано з високим розвитком інформаційних технологій, а зокрема мобільних пристроїв, які з кожним днем стають більш досконалими. На світовому ринку додатків для мобільних пристроїв з'являється все більше компаній, які хочуть заробити на створенні
свого програмного продукту. Це здійснюється за допомогою методів монетизації та залученню користувачів завдяки віральності програмного продукту

Способи монетизації програмних продуктів під iOS
Перш ніж запускати програмний
продукт в App Store розробник повинен
вирішити, на чому він може заробити[1].
У цьому і є весь сенс монетизації. Існує
декілька стратегій монетизації програми:
- Платні програмні продукти;
- Безкоштовні програмні продукти з
рекламою;
- Безкоштовні програмні продукти з
покупками.
Платні програми
У платних програмних продуктах
розробник заробляє на продажах програм,
тобто чим більше разів буде встановлено
його продукт, тим більше він отримає.
Для просування платного програмного
продукту рекомендується для початку випустити безкоштовну версію.
Робиться дві версії програми: безкоштовна з обмеженим функціоналом і
платна з розширеними можливостями.
Розробник заробляє на тому, що
хтось все ж купує у нього платну версію.
Можливо, звичайно, частина цих людей
купує відразу платну версію, тому що це
саме те, що їм потрібно. Але, швидше за
все, ставку зроблено на те, що деякі користувачі безкоштовної версії вирішать, що
їм цього мало, захочуть більшого.
Безкоштовна версія - це фундаментальна інвестиція, в яку потрібно вкладати
частину (майбутніх) доходів від платної, її
теж потрібно просувати і підтримувати в
актуальному стані.

Безкоштовний програмний продукт
рекламує користувачеві ідею про те, як
йому буде добре з платної версією.
Безкоштовні програми з рекламою
Коли справа доходить до користувачів, переважна більшість не дуже хоче
платити, хоча це плата за програмні продукти, передплати або доповнення. Тому
мобільні розробники більше схильні до
експериментів зі вбудовуванням реклами
в програмному продукту. Та й рекламодавці охочіше платять розробникам за їхню
працю. Адже так само як і розробники,
рекламодавці хочуть продати свій продукт.
Рекламні доходи в області мобільних програмних продуктів збільшилися в
півтора рази в 2012 році і склали 1.6 мільярдів доларів. Дослідження вчених Кембріджского університету показало, що 73%
всіх програмних продуктів в App Store
безкоштовні і 60% з них покладаються на
монетизацію через вбудовування рекламного банера. І з точки зору числа завантажень безкоштовні набагато популярніші в
порівнянні з платними. Тільки 20% платних програмних продуктів будуть завантажені більше 100 разів, і тільки 0.2%
платних будуть завантажені більше 10.000
разів. З іншого боку, 20% безкоштовних
програмних продуктів завантажуються
більше 10.000 і більше разів.
Вбудована реклама в програмному
продукті вже давно викликає нарікання як
спосіб витягання прибутку, по-перше, тому що приносить низький рівень доходу,
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по-друге, на думку більшості експертів,
значно знижує популярність серед користувачів.
Безкоштовні програмні продукти з покупками
У безкоштовних програмних продуктах розробник заробляє на продажах всередині самого програмного продукту. Це
може бути продаж додаткового функціоналу, контенту або сервісу.
Trial-версії і додатковий функціонал.
Основа Trial-версії в тому, що розробник
дає користувачеві можливість використовувати основний функціонал програмного
продукту, а заробіток йде від продажу додаткового. Можливості програми можуть
бути обмежені, приховані чи приховані з
часом.
Ключова роль тріальної версії в тому, щоб рекламувати платний функціонал
- просувати в голові користувача ідею
продовжувати використовувати ваш програмний продукт необмежено або купити
додаткові можливості.
Весь базовий функціонал існує
тільки тому, що він рекламує платні можливості або зняття обмежень. Це фундаментальна інвестиція, в яку потрібно вкладати ресурси.
У своєму програмному продукті
розробник може отримувати гроші від
продажу якогось додаткового контенту.
Цей метод набуває все більшу популярності серед розробників мобільних програм.
Прикладом найбільш популярних вбудованих покупок можуть бути бонусні рівні,
елементи одягу персонажів гри або багато
іншого, в залежності від специфіки програмного продукту.
У разі використання безкоштовних
програмних продуктів з вбудованими покупками - власник ресурсу, оплачуючи
доступність безкоштовної версії програми, таким чином забезпечує рекламу цілого ряду його платних функцій. Найчастіше цей спосіб є більш перспективним напрямком, ніж розміщення платного програмного продукту. Заробіток через програмний продукт стає більш відчутним за
рахунок можливості мати необмежений
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дохід (в межах набору ваших вбудованих
покупок) з одного користувача, чого не
скажеш про платне програмному продукту, за яке можуть заплатити лише один
раз.
Часто безкоштовний програмний
продукт виступає в ролі клієнта до сервісу. Користувач платить за додаткові послуги самого сервісу. Наприклад, за зайві
гігабайти, обчислювальні потужності, надійність, підтримку або додатковий функціонал самого сервіса. Чим більше користувач користується вашим програмним
продуктом, тим більше він користується
сервісом і тим більше у нього залежність
від сервісу і бажання отримати від нього
більше - і в цей момент він несе розробнику гроші.
Механізм In-App Purchaseв iOS
In-App Purchase – цей механізм дозволяє здійснювати покупки всередині
програмного продукту[2]. Якщо не вдаватися в технічні подробиці, то система InApp Purchase працює гранично просто.
Перед тим, як випускати програмний продукт в App Store, розробники реєструють в
магазині програмних продуктів різний додатковий контент, який і буде продаватися в програмному продукті за допомогою
In-App Purchase.
Для здійснення покупок за допомогою In-App Purchase, програмний продукт
перенаправляє користувача на сторінку
покупки додаткового контенту, яка і запускає спеціальний скрипт для придбання
цього контенту.
При здійсненні покупки, iOS підключається до серверів Apple для виконання двох ключових завдань: перевірку
даних користувача за допомогою пароля і
нікнейму, а також перевірки того, чи дійсно користувач збирається придбати додатковий контент. Останнє виражається в
повторному підтвердженні покупки.
Для збереження переданих даних,
Apple зашифровує їх за допомогою протоколу TLS / SSL - аналогічного тим, що використовуються при відкритті сторінок в
браузерах з префіксом «https://».
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Рис. 1. Схема роботи інтернет-магазину AppStore

Для розробників ця система є повністю закритою і недоступною, що зроблено
для забезпечення конфіденційності даних
користувачів. Програмний продукт видає
запит на купівлю, який автоматично виконується стороннім програмним продуктом, що надає додатковий контент. При
цьому не проводиться ніяка перевірка
платіжних даних, що значно підвищує вірогідність злому даної системи. Потрібно
зауважити, що самі розробники не особливо стурбовані реалізацією способу перевірки даних через відчуття «захищеності» системою перевірки Apple.
Складові успішного запуску
програмного продукту
На цій схемі показано від чого і як
залежіть прибуток від програмного продукту.
І – це прибуток, який приносить
програмний продукт.

D – це кількість завантажень програми.
H – це коефіцієнт монетизації.
В свою чергу D – кількість завантажень дорівнює:
де A1, А2 – це базова аудиторія, яка залежить від попадання в лідери,
А3 – це базова аудиторія, яка залежить від
якості нашої програми,
А4 – базова аудиторія, яка залежить від
пошукових запитів,
В, С - ці коефіцієнти визначає привабливість програмного продукту;
H – коефіцієнт монетизації;
J – коефіцієнт віральності програми;
E1 – це кількість завантажень, які зроблені завдяки рекламі;
F1 – це купівля трафіку.
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Рис. 2. Схема продажів в App Store

Тобто щоб щось заробити на програмному продукті потрібно, щоб І (прибуток) був більше ніж сума, яку використали на розробку програми.
Щоб отримати максимальний ефект
від роботи компанія, яка випускає програмний продукт для iOS, повинні врахувати складові, які забезпечать успішний
запуск.
1. Базова аудиторія
Базова аудиторія - це та кількість
людей, які будуть бачити програмний
продукт в App Store. Вона залежить від
кількох факторів:
- кількість завантажень;
- обсягу продажів;
- якості програмного продукту;
- пошукових запитів.
Залежність від кількості завантажень
і залежність від кількості продажів визначає наше становище в топах App Store, що
має на увазі, на якій сторінці буде з'являтися програмний продукт. Тобто чим бі-

льше людей побачить програмний продукт, тим більше людей купить його. Існує залежність кількість переглядів від
положення програмного продукту в App
Store:
- Топ 1 - люди так влаштовані, що
неусвідомлено віддають перевагу кращому. Тому перший програмний продукт
завжди отримує бонус завантажень по
відношенню до всіх інших.
- Топ 2-4 (6 Ipad) - попадання сюди
означає, що наш програмний продукт побачить кожен користувач, що зайшов в
App Store.
- Топ 4-8 (6-12 Ipad) - щоб побачити
цю сторінку користувач повинен «перегорнути» програмні продукти в обраній категорії. Це відразу відрізає величезну частину користувачів, зате робить трафік
більш чистим, так як перегортають тільки
ті, хто хоча б подумує про те, щоб щось
купити.
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- Топ 8-10 – їх бачать на сторінці в
Itunes. І хоча частка тих, хто завантажує з
програми, а не з пристрою не велика, це
все одно серйозний рубіж.
- Топ 10-100 – з кожною наступною
сторінкою кількість користувачів, що побачили програмний продукт падає. Десь
після 20 місця падіння сповільнюється, і
кількість людей, які проглянули сторінку
зменшується не так значно.
- Топ 100-200 - нижче 100 місця,
щоб побачити програмний продукт вже
необхідно відкривати посилання «дивитися все» на iPhone. Що ще раз скорочує аудиторію. Після 200 місця програмний
продукт вилітає з топа iTunes.
Залежність від якості програмного
продукту. Якщо розробник робить якісний програмний продукт і цензори з компанії Apple оцінять його, то створюється
можливість збільшити базову аудиторію
за рахунок попадения в категорію Popular
або New & Notworthy.
Залежність від пошукових запитів.
Наступне, про що компанія-розробник повинна подбати - це кейворди. Справа в
тому, що як тільки ваш програмний продукт випаде з видимості, вас можуть знайти тільки таким чином. У кейворди обов'язково повинні входити жанрові характеристики програми, кілька унікальних
слів, які характеризують тільки цей програмний продукт. Використовуйте релевантні запити, тобто перегляньте, які програми знаходяться в топі, які програми в
топі перебувають вже давно - явно люди
їх шукають, і можна кілька таких назв також використовувати в кейвордам, але
пам'ятайте про те, що Apple дуже строго
стежать за цим.
2. Реклама програмного продукту і
покупка трафіку
При запуску програми в App Store
головне завдання компанії-розробника
забезпечити попадання її продукту в топ.
Для цього створюються рекламні акції і
покупка трафіку. Це може бути розміщення огляду на сторінці у соціальній мережі
або огляд на профільних сайтах. Після
якісного огляду кількість переглядів може

досягати 20% від аудиторії сайту. Тобто,
якщо сайт відвідує 100 000 унікальних
відвідувачів в день, огляд, надрукований
на головній сторінці буде переглянутий 20
000 разів. Тобто близько 4 тисяч користувачів завантажить цей програмний продукт.
Щоб отримати 40 000 установок за перші три дні (попадання в Total
TOP 100 US і Top 10 категорії US) - нам
потрібно 10 таких оглядів або 5 оглядів і
20 тисяч доларів на купівлю установок.
Важливий момент – все, що дають ці
20-40 тисяч доларів, витрачених на PR,
рекламу і покупку трафіку – це шанс, на
успіх програмного продукту. Відкривають
шлях до отримання базової аудіторіі, яка
побачить вивіску програмного продукту.
3. Great Appeal (привабливість програмного продукту)
Це те, чим наш програмний продукт
сподобається користувачеві, змусить його
переглянути програмний продукт і надалі
купити. Якщо appeal гірше, ніж у конкурентів, то продукт довго не протримається
в топах, а впевнено скотиться вниз. Appeal
має три складових:
- Іконка програми;
- Назва програми;
- Ціна програми.
Іконка – це, по суті, найважливіше,
про що ми повинні подбати, тому що це перше, що побачать люди. Наскільки клікабельна ваша іконка - цілком вирішить
результат - чи будуть люди заходити на
сторінку вашого застосування.
Назва повинна сама по собі бути
брендом і відповідати таким вимогам:
- Назва має бути зрозумілою;
- Вона має бути зрозумілим з перших 6 букв. Так як напис «безкоштовно»
відрізає все інше;
- Назва має бути привабливою.
Ціну програмного продукту встановлює розробник. 30% доходу з програмного продукту забирає компанія Apple.
Безкоштовний програмний продукт
завантажують в 20-25 разів більше, ніж
програмний продукт за 0.99 $.
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Програмний продукт за 1.99 $ завантажують в середньому в два рази рідше,
ніж за 0.99 $.
Якщо програмний продукт коштує 3
$ - його будуть завантажувати в середньому в 70-150 разів рідше, ніж якщо б
воно було безкоштовним.
Якщо користувач вирішив подивитись наш програмний продукт і зайшов на
його сторінку в App Store, то тут важливу
роль відіграють:
- Перші пари скріншотів;
- Перший абзац опису;
- Відгуки інших користувачів;
- Кількість оцінок і середня оцінка.

для самого користувача (наприклад, стає
зручно обмінюватися документами або
користувач отримує 100 золотих монет).
- Користувачу цікаво покликати знайомого в програму заради результату,
який у підсумку вийде. Це може бути додавання запрошеним фотографій і т.п.
- Користувач може похвалитися програмним продуктом.
- Чесна рекомендація. Програмний
продукт дійсно гарний і його радять.
- Користувачеві зручно покликати
друга в програмний продукт. У програмі є
зручна інфраструктура, що допомагає покликати і заманити друзів.

Віральність
Віральність – це кількість осіб, яку
встановить програмний продукт за порадою одного користувача. Якщо віральность більше одиниці, то ми спостерігаємо "вибухове" зростання установок програмного продукту.
Значна частина вдалих проектів пов'язана з високою віральністю програмного продукту. В програмний продукт закладено щось, що змушує користувача
рекомендувати програмний продукт своїм
друзям і знайомим. Віральность дозволяє
обійти невдалий Appeal. Вона не залежить
від потрапляння в лідери. Фактично, це
перший показник, який пов'язаний з програмним продуктом, а не з зусиллями маркетингу.
Віральность не є синонім якості.
Просто хороший програмний продукт
може бути віральним, а може і не бути.
Основні напрямки віральності:
- Користувачеві вигідно покликати
друга в програмний продукт. Залучення
одного в програмний продукт несе бонуси

Висновки
Здійснення механізмів монетизації і
віральності програмного продукту потрібно закладати на етапі проектування концептуальної моделі.
В цій статті були розраховані основні складові успішного запуску програмного продукту на основі залежностей між
цими складовими. Також були визначені
головні елементи віральності програмного
продукту.
Список використовуваної літератури:
1. Дейв Марк, Джек Наттінг, Джефф
Ламарш. Розробка програмних продуктів
для iPhone, iPad і iPod touch з використанням iOS SDK. – Москва: Вільямс, 2012, c.
561.
2. Стивен Кочан. Програмування на
Objective-C. – Москва: ЕКОМ, 2010, c. 45
3. Майкл Расмьюссен. Максимальная монетизация электронных книг. – Москва: Вільямс, 2011, c. 137.

66
УДК 519.2
Минаева Ю.И., к.т.н.

Визуализация многомерных временных рядов и ее применение в
принятии решений
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Рассматриваются методы визуализации многомерных временных рядов. Предложен
метод и алгоритм представления многомерного временного ряда и его отдельных участков в виде иерархической структуры, получаемой при помощи кластерного анализа.
Приведен пример.

Введение
В последнее время резко усилился интерес к задачам, формулирование и решение
которых выполняется методами и в рамках
Интернет-математики, одним из основных
направлений которой является визуальный
компьютинг (ВК). Главной задачей ВК является интеллектуальный анализ данных, в
состав которого включают, в частности, Soft
Computing, нейронные сети, нечеткую математику и логику, гранулярный компьютинг
и др. В свою очередь, гранулярный компьютинг понимают как ″… современную парадигму, методологию и методику информационного анализа неочевидно структурированных динамических систем («нечетко»
структурированных систем) с изменяющейся в процессе функционирования структурой″[1].
Особое место в этом смысле занимают
многомерные временные ряды (МВР), в частности, временные ряды (ВР), представляющие изменение во времени экономических и финансовых параметров, которые не
целесообразно рассматриваться семантически раздельно. Например, рынки ценных
бумаг (ЦБ) характеризуются стоимостью,
доходностью и риском ЦБ, к тому же эти
параметры, в частности, доходность и риск,
как правило, не известны точно и решение
приходится принимать в условиях неопределенности [2,3].
Многие эксперты сходятся во мнении,
что большинство решений приходится принимать не дожидаясь точного математического анализа МВР, располагая лишь характеристиками, получаемыми путем визуального анализа. Кроме того, спецификой современного управления практически во всех
сферах является необходимость обработки

сверхбольших объемов информации, изменяющихся в режиме реального времени, что
невозможно выполнить с помощью стандартных методов на современных ПК. Отметим также, что современное управление
невозможно без обработки сверхбольших
массивов визуальной информации, ВК должен позволить преодолеть этот «кризис данных».
Современное состояние
исследований
Прежде всего отметим, что наибольшая рациональность использования ВК достигается в среде Интернет-ориентированных
задач, хотя можно указать целый ряд задач
управления в условиях неопределенности,
где визуализация не только дает существенный эффект, но в ряде случаев является
лучшим средством приближенного решения
задачи. Специфика решения задач при визуализации взаимодействия пользователей
Интернета состоит в том, что исследователи
стараются подобрать такую форму визуализации, чтобы увидеть аналогии с хорошо
изученными системами, в частности, биологическими или др. системами [1], поведение
которых достаточно хорошо исследовано
или просто известно. Это позволяет применить т.н. визуальную аналитику [4,5] для
дальнейшего конкретного выявления общесистемных закономерностей и различий.
В работе [6] приведено описание системы Visual Analytics, включающей методы
визуальных рассуждений, визуального представления данных, текстов и объяснений,
когнитивные и эвристические алгоритмы
визуального интерактивного анализа, разработку и использование визуального моделирования, визуальное представление знаний и
т.д. Отмечается, что ВК позволяет эффек-
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тивно объяснять, анализировать, моделировать и прогнозировать строение, динамику и
содержание многих процессов.
В большинстве работ отмечается, что
ВК тесно связан с гранулярным компьютингом (ГрК). Впервые вопрос гранулирования
нечеткой информации и способы ее обработки поставлены в работе Л.Заде [7], в которой гранула определена как группа объектов (или точек), которые представлены вместе на основе неразличимости, сходства,
близости. Концепция универсального ограничения [8] обеспечивает основу для классификации нечетких гранул (Г). В теории
нечеткости Г рассмотрена как группа точек,
характеризуемая универсальным ограничением, тип Г определен типом ограничений.
Вопросы формирования информационных
гранул тесно связаны с теорией грубых множеств (ГМ). В работе [9] показано, что ГМ
может рассматриваться как четкое множество с грубым описанием.
В качестве критериев грануляции используют различные формальные и содержательные критерии, например, оптимизационный принцип минимакса, критерии информационной важности, точности прогнозирования и т.д.
Постановка задачи.
Одним из наиболее изученных методов
ВК является иерархический кластерный анализ [10]. Под кластером обычно понимается
часть данных (в типичном случае – подмножество объектов или подмножество переменных, или подмножество объектов, характеризуемых подмножеством переменных),
которая выделяется из остальной части наличием некоторой однородности ее элементов
или ее отсутствием [11]. В простейшем случае речь идет о похожести элементов, в идеальном случае – о совпадающих значениях
основных переменных или иного рода близости, выражаемой геометрической близостью
соответствующих объектов. ГрК в этом случае рассматривается как работа с гранулойкластером, позволяющая дать множественное
многоуровневое «нечеткое» описание и объяснение неочевидно структурированной динамической системы, какой является ВР, иерархическая структура которого изменяется в
процессе функционирования.
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Возможности кластер-анализа в визуальной поддержке принятия решений рационально использовать прежде всего для
оценки аномальности отдельных частей
(окон) МВР, что позволяет использовать более многообразную, обозримую и формализованную систему правил. Сюда следует
включать такие задачи поддержки принятия
решений, как:
структуризация данных;
выявление групп объектов, к которым
применимы одинаковые критерии;
выявление и анализ структуры взаимодействия основных подсистем;
визуализация структуры МВР.
Визуализация остается одним из основных средств поддержки принятия решений, стимулирующих интуицию. После того
как основные кластеры установлены, их
взаимодействие и развитие значительно легче визуализировать, чем в исходной массе
данных.
Алгоритм решения
Предложение. МВР обладает своей
иерархической структурой, которая нормально не меняется существенно или меняется в контролируемых пределах, если ВР не
содержит аномалий на отдельных участках
его исследования. В качестве аномалий рассматриваются изменения структуры на отдельном участке, отклонения в величинах
(по сравнению со стандартными), изменения
соотношений (расстояний) между величинами, изменение знака трендов на отдельных участках и др.
Рассматриваемый МВР приведен на
рис.1, в простейшем случае имеем массив
, где каждая
 (x (1) x (1) x (1) );
O(x (n) x (n) x (n) ) 
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2

3

1

2

3



(i) } –
строка матрицы – вектор x(i)={ x1(i) x (i)
2 x3
значение МВР в момент времени i, i=1,n. В
экономических задачах данный ВР может
интерпретироваться в координатах «доходность-стоимость-риск» ЦБ и др.

a)
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Рис.1. Пример 3-х мерного ВР: a) общий вид,
б) изменение компонент во времени.

На рис. 2 приведены бинарные деревья-паттерны и и распределение элементов
(отдельных измерений) по кластерам для следующих случаев: а )54 изм. ×30 кл., б) 54 изм.
× 9 кл., в) 54 изм. ×3 кл.
б)

а)

б)

в)
Рис.2. Бинарные деревья-паттерны (слева) и распределение элементов (отдельных измерений)
по кластерам (справа):а) 54 изм.×30 кл., б) 54 изм.×9кл., в)54 изм.×3кл.
Ниже представлен фрагмент матрицы
размерностью 3 ×54 (рис 2.в).
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Специфика деревьев в том, что они
позволяют с различной степенью детализации исследовать объект, в частности,
особенности иерархической структуры,
что имеет при визуальном компьютинге
достаточно большое значение. Наиболее
грубая гранула – рис. 2-в имеет матрицу
3×5, что резко упрощает процесс восприятия объекта и позволяет принять решение более просто, естественно, с меньшей
точностью. Выбор большого (по количе-

ству элементов) паттерна практически не
оправдан, наиболее рациональным является паттерн, совпадающий по количеству
элементов с исследуемой частью ВР.
Ниже приведены исследования последовательных участков МВР, представленных матрицами 9×3 – рис.3. Нормы,
математическое ожидание (МО) и дисперсии этих участков МВР таковы:
НОРМЫ=[5.1054 8.9288 5.8364 3.3652
6.4912 5.3247],
МО=[0.5188 1.2070 0.7504 0.5352
0.8706 0.6766],
ДИСПЕРСИИ=[0.4329 0.2512 0.3654
0.0897 0.2271 0.2960],
для всей рассматриваемой (объединенной) части МВР 3×54:F -норма = 14.8884,
MO=0.7598, дисперсия =0.1098.
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Последовательные участки МВР
1
2
3

2-ад. число
фракт.разм
4

20
0.4307

20
0.4307
5

12
0.5
6

24
0.5

12
0.5

Рис. 3. Последовательные участки ВР

Структурные характеристики последовательных участков МВР определены на основании дендрограмм (рис.6).,
полученных по нижеприведенному алгоритму:
y=pdist(Y( x j +1Lx j + 9 ,:,:))

14243
9 измерений

z=linkage(y,'complete')
subplot(231),
[H T PERM1]=dendrogram(fix(z),m)
set(H,'LineWidth',2)
grid on
title('1-st part')

На рис. 4 приводятся дендрограммы
6-ти последовательных участков МВР.

а)

б)
Рис.4. Дендрограммы 6 последовательных
участков МВР: а- 1изм × 1 кл., б) 3 изм × 1 кл

На рис.5 приведены бинарные матрицы для дендрограмм, представленных
на рис.4-б, вычислены параметры иерархических структур: 2-адическое число и 2адическая размерность.

2-ад. число
4
фракт. разм 0.6309

Рис. 5. Бинарные матрицы для дендрограмм,
представленных на рис.4-б.

Если выбрать в качестве паттерна
участок №1 МВР, то на основании рис. 4
и рис.5 можно утверждать, что участки с
номерами 2 и 5 наиболее близки к паттерну, участок №4 наименее близок, участки
с номерами 3 и 6 скорее близки и занимают промежуточное положение между паттерном и наиболее удаленным участком.
Структурное нивелирование свойств имеет место при неоправданном увеличении
размера паттерна. Дендрограммы для паттерна, представляющего собой объединение всех участков, представлены на рис.6,
а – кластеризация 54 изм ×9 кл., и б - 54
изм × 3 кл. Такая форма кластеризации
обусловлена необходимостью визуального сравнения структурных свойств паттерна и последовательных участков МВР
(рис. 4 и рис. 6).

а) 54 изм×9 кл.
б) 54 изм×3кл.
Рис.6. Дендрограммы 6 последовательных
участков МВР.

Выполняя визуальное и текстуальное сравнение можно видеть, что выводы,
полученные в предыдущем случае, сохраняются и в данном случае.
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Иерархическая структура паттерна
и тестовых участков МВР, полученная
методом наиболее близкого соседа, приведена на рис. 7 и 8, алгоритм кластеризации приведен ниже.
y=pdist(Y( 9 измерений ,:,:))

14243
1:9

z=linkage(y,'single')
subplot(231),
[H T PERM1]=dendrogram(fix(z),m)
set(H,'LineWidth',2)
grid on
title('1-st part')

На рис. 9 приводится дендрограмма паттерна
МВР 54 изм×3 кл, ее бинарная матрица, для
паттерна 2-адическое число равно 6,
2адическая размерность - 0.6309. Сравнивая
рис. 8 и рис. 9, отметим, что участок №4 однозначно идентифицируется как аномальный,
наиболее близкий к паттерну участок №6,
близкие - участки №3 и №2.

0 1 0
0 0 1
0 0 0
а) дендрограмма
б) бинарная
паттерна МВР
матрица
Рис. 9. Характеристики паттерна МВР
54изм×3 кл
Совместное использование 2-х способов
кластеризации требует отдельного обоснования,
однако одинаково однозначная идентификация
аномального участка является успешным решением поставленной задачи. Естественно, в зависимости от смысла задачи необходим дополнительный анализ причин данного факта.

а)

б)
Рис. 7. Дендрограммы 6 последовательных
участков МВР: а- 1изм × 1 кл., б) 3 изм × 1 кл.

Параметры иерархических структур:
2- адическое число и 2-адическая размерность.
Последовательные участки МВР
1
2
0 0 1
0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
2-ад. число
фракт. разм

10
0.5

2-ад. число 0
фракт. разм

0
0

inf

0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

1
0

10
0.5

4
0.6309

5

6

4
0
0

3
1
0

1
0
0
0
10
0.5

0
0
0

1
0
0

0
1
0

6
0.6309

Рис. 8. Бинарные матрицы для дендрограмм,
представленных на рис.4-б.

Выводы
1. В современных условиях значительную часть задач экономики, менеджмента и
др. приходится формулировать и решать методами Интернет-математики, одним из основных направлений которой является визуальный компьютинг. Главной задачей ВК
есть интеллектуальный анализ данных, в частности, анализ МВР. Специфика задач состоит в том, что большинство решений приходится принимать, не дожидаясь точного
математического анализа МВР, располагая
лишь характеристиками, получаемыми путем
визуального анализа. Кроме того, сложностью современного управления практически
во всех сферах является необходимость обработки сверхбольших объемов информации,
изменяющихся в режиме реального времени.
2. Предложены метод и алгоритм представления МВР и его отдельных участков в
виде иерархической структуры, получаемой
при помощи кластерного анализа. Предложены характеристики иерархической структуры
– максимальный ранг бинарного дерева,
фрактальное (2-адическое) число и фрактальная (2-адическая) размерность, позволяющие
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оценить близость МВР на основании данных
характеристик и способствовать принятию
решения. Приведенные примеры показали
эффективность предложенного метода.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ТЕКСТУРНОЇ
СЕГМЕНТАЦІЇ МРТ - ЗНІМКІВ
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
Національний технічний університет України "КПІ"
Проведено аналіз існуючих методів для обробки зображень. Дані рішення дозволяють
створити автоматичну систему діагностики захворювань на основі даних, отриманих із
знімків магнітно-резонансної томографії. Вимогам системи діагностики задовольняють
нейронні мережі на основі трьох - шарового перцептрону з каскадною або звичайною
топологією. У процесі моделювання в програмному пакеті MatLab v R2007b, були досліджені швидкість навчання мережі від кількості нейронів у схованому шарі і значення
відсотку похибки розпізнавання даних мереж в залежності від шуму зображення.У результаті дослідження з'ясувалося, що найбільш швидко навчалась мережа з прямими
зв'язками - 199 навчальних впливів при кількості нейронів у прихованому шарі 15. Проте
перцептрон з зворотними зв’язками є більш стійкішим до шуму.

Вступ
Магнітно-резонансна томографія (МР
томографія) - один із самих перспективних
методів сучасної нейроренгенологіі. За
останнє десятиліття він став рутинним діагностичним методом. Спираючись на останні досягнення електроніки, кріогенної техніки і новітні інформаційні технології, МР
томографія дозволяє отримати зображення,
які можна порівняти за якістю з гістологічними зрізами, а час повної діагностики пацієнта можна знизити до декількох хвилин.
З метою забезпечення можливості постійного вдосконалення діагностичної системи в ній може застосуватись блок самонавчання. Цей блок може бути реалізований
із застосуванням різних методів штучного
інтелекту - від кластерного аналізу до систем продукції і нейронних мереж. Його завдання - по скоригованими лікарем, остаточними діагнозами, накопичувати інформацію з метою розширення можливостей підсистеми, формування висновків і підвищення точності функціонування системи
загалом.
У пропонованій статті описана архітектура розробленої нейронної мережі на
основі перцептрону з одним прихованим
шаром описаного в [1], який успішно зарекомендував себе при вирішенні задачі розпізнавання образів. Також були досліджені:
залежність швидкості навчання мережі від

кількості нейронів у схованому шарі та значення похибки розпізнавання даних мереж
в залежності від шуму зображення та структури зв’язків між нейронами.
Методи обробки МРТ – знімків
Сучасне МРТ обладнання дозволяє
отримувати двовимірне та тривимірне зображення внутрішніх органів. Проте, яким
би не було досконалим діагностичне обладнання, завжди будуть існувати чинники, що
знижують достовірність і цінність переданої інформації. Помилки оператора, рухи
пацієнта та інші зовнішні впливи призводять до небажаних спотворень і шумів на
зображеннях при МРТ діагностиці внутрішніх органів. Також серйозно впливає на
якість зображення неоднорідність середовища. У зв'язку з цим у діагностичний системах виникає потреба в попередній обробці отриманих діагностичних даних.
Для оптимізації двовимірних цифрових зображень використовують лінійні та
нелінійні фільтри в просторовій та частотній області описані в [2]. Особливої уваги
заслуговують фільтри для виділення границь однорідних областей на зображені,
наприклад фільтри Прюіта (Prewitt) та Собеля (Sobel) [2].
Для відновлення тривимірних зображень використовують ітеративний алгоритм апроксимації Кронекерового добутку
матриць, описаного в [3]. Добуток Кронеке-
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ра також використовують для ефективного
перетворення вихідних зображень в бітові
матриці даних, що використовуються в
нейронних мережах [4].
Для автоматичної класифікації та сегментації МРТ – знімків відомо багато методів та технологій. Можна виділити два основні напрямки досліджень. Перший напрямок - використання методу опорних векторів (англ. Support vector machine SVM) в
поєднані з генетичним алгоритмом [5] та
вейвлет перетворенням [6]. Інший - використання нейронних мереж на основі самоорганізаційної карти Кохонена (англ. Selforganizing map – SOM) [7], [8] та багатошарового перцептрону з класифікатором нечітких множин (Neuro-fuzzy classificator) [9],
[10].
Розробка архітектури нейронної
мережі та вибір методу навчання
В якості об'єктів дослідження обрані
нейронні мережі з прямими і з каскадними
зв'язками на основі «класичного» перцептрону з одним прихованим шаром. Так, як
при аналізі текстури зображення, вхідні дані являють собою матриці значень яскравості пікселів у вікні певного розміру, які також подаються у вигляді матриць, в якості
вхідних зразків і навчальних впливів для
моделі застосовані бітові матриці. Розмір
аналізованої матриці був обраний рівним
5х5, зразків побудовано N = 25, таким чином, в аналізованих нейронних мережах є
25 входів (за розміром матриці) і С = 25 виходів (по кількості класів) (рис. 1, 2).
З урахуванням обраного методу навчання нейронної мережі - а це метод зворотного поширення помилки - вибираються
типи активаційних функцій нейронів. Так
як вибраний метод навчання використовує
градієнтний метод оптимізації, в якості активаційних функцій нейронів обрані гладкі
функції типу сигмоід.
Першочерговим завданням є вибір
оптимальної кількості нейронів у прихованому шарі, з метою забезпечення максимальної швидкості навчання. Для цього проводилося навчання нейронних мереж з наступними параметрами:
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1.
Кількість нейронів у прихованому
шарі 5, 10, 15 і 20.( М )
2.
Тип норми помилки вагових коефіцієнтів синаптичних зв'язків - сумарноквадратична помилка (SSE – sum squared
error).
3.
Значення норми помилки вираховується з формули 4.42 взятої з [1]:
(1)
де ej – різниця між бажаним та поточним
сигналом на вихідному нейроні. Згідно результатів експериментів в [1] та [10] приймемо Eav(n) = 0.1 Також надмірна кількість
впливів призводить до перенавчання мережі
– що є негативним явищем [1]
4.
Кількість класифікованих класів - 25
5.
Умова припинення процесу навчання
- досягнення значення унормованої помилки нижче заданого, або перевищення максимального числа поданих вхідних впливів
(5000).

Рис. 1. Досліджуваний перцептрон (мережа 1) з
прямими зв’язками

Рис. 2. Досліджуваний перцептрон (мережа 2) з каскадними (зворотними) зв’язками

де Х1 – Х25 - вхідні нейрони, Y1 – Y25 вихідні нейрони, ∆w – зміна вагових
коєфіціентів, δ – локальний градіент, М –
кількість прихованих нейронів.
Моделювання та аналіз моделей
класифікуючих нейронних мереж
Для проведення експериментів з
текстурною сегментацією і класифікації
зображень із застосуванням нейронних
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мереж були побудовані моделі, які
відображають
основні
параметри
і
залежності. В якості інструменту при
побудові та дослідженні моделей був
обраний пакет фірми MathWorksInc. MatLab
v R2007b
Моделі нейронних мереж будувалися
за допомогою блоку Neural Network
Toolbox [11].
Мережа з прямими зв'язками (feedforward) створюється за допомогою
вбудованої функції newff, каскадна мережа

- за допомогою функції newcf. В якості
активаційних функцій нейронів ставиться
сигмоид - tansig. Метод оптимізації для
алгоритму зворотного поширення помилки
- градієнтний traingdx.
Для мережі з прямими зв'язками були
отримані наступні результати, відображені
на рисунку 3.
Для мережі з каскадними зв'язками
залежність кількості прихованих нейронів
від кількості навчальних впливів представлена на рис.4.

Рис. 3. Залежність швидкості навчання нейронних мереж від кількості нейронів у прихованому
шарі для мережі з прямими зв'язками

Рис. 4. Залежність швидкості навчання нейронних мереж від кількості нейронів у прихованому
шарі для мережі з каскадними зв'язками

Як видно з графіка на рис. 3, при числі нейронів, рівному 5 - нейронна мережа

навчається дуже повільно. В окремих випадках вимагається більше 5000 навчаль-
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них впливів для досягнення заданого значення норми помилки ваг синаптичних
зв'язків. При збільшенні числа нейронів до
10 швидкість навчання різко зростає. При
15 прихованих нейронах швидкість в да-
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ному експерименті досягає максимуму.
При подальшому збільшенні числа нейронів, швидкість навчання починає повільно
знижуватися. Всі дані цього експерименту
зведені в таблицю 1, наведену нижче.

Таблиця1.Залежність необхідного числа навчальних впливів від числа нейронів у прихованому
шарі при SSE=0.1:
Число нейронів в прихованому шарі
5
10
15
20
25

Число навчальних
впливів (feedforwardnetwork)
2866
200
199
204
223

Як видно з таблиці і графіків, найбільш доцільним є вибір мережі з прямими
зв'язками, що має 15 нейронів у прихованому шарі, так як при цьому досягається
мінімізація кількості навчальних впливів,
необхідних для досягнення необхідної норми помилки вагових коефіцієнтів синаптичних зв'язків.
Виходячи з тих же міркувань, що і
для нейронної мережі з прямими зв'язками,
можна вибрати число нейронів у прихованому шарі для каскадної мережі. Найбільша продуктивність при навчанні досягається для мережі з каскадними зв'язками,
при 20-ти нейронах у прихованому шарі.
При тестуванні мережі з каскадними
зв'язками виявилося, що при використанні
в якості функції активації нейронів вихідного шару сигмоїдальної функції, мережа
дуже часто потрапляє в локальний мінімумі досягти необхідного значення норми
помилки не вдається. Для виходу з такої
ситуації довелося замінити сигмоїдальні
функції активації нейронів вихідного шару
на лінійні (purelin). Після заміни функцій
активації, мережа перестала зациклюватися на локальних мінімумах. Однак з'ясувалося, що для нейронної мережі з каскад-

Число навчальних
впливів
(cascadenetwork)
966
500
669
366
441

ними зв'язками потрібна більша кількість
навчальних впливів в порівнянні з мережею з прямими зв'язками, щоб досягти тієї
ж норми помилки вагових коефіцієнтів.
Для з'ясування поведінки нейронних
мереж при розпізнаванні вхідних зашумленних зразків, кожна мережа піддавалася
10 проходам навчання з шумом рівня до
0.2 від умовної потужності сигналу (для
значень 0 і 1 це становить 0.2). Для зберігання за мережами можливості розпізнавання незашумленних зразків, кожна нейрона мережа піддавалася після навчання з
шумом, по одному проходу з оригінальною вибіркою.
При навчанні з шумом параметри
залишилися такими ж, крім норми помилки і максимального числа підданих впливів.
1. Норма помилки (SSE) 0.6 (так як навчання з розпізнаванням зашумленних зразків)
2. Максимальне число впливів - 300
Візуально функціонування нейронних мереж при розпізнаванні зашумленних зразків показано на рисунку 5.
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Рис.5 – Відсоток помилок при класифікації зашумленних зразків нейронними мережами

Як видно з графіка на малюнку 5,
нейронна мережа з каскадними зв'язками
дає дещо кращі результати при класифікації зразків з шумом. Але, якщо 1-2 відсотки помилок не будуть критичними при
функціонуванні блоку побудови текстурних моделей, то рекомендується все ж застосовувати нейронну мережу з прямими
зв'язками.
Висновки
У роботі досліджено методи розв'язання задачі текстурної сегментації зображення за допомогою нейронних мереж. Проаналізувавши існуючі рішення,
було вирішено використовувати топологію мереж з прямими і каскадними зв'язками. Серед багатьох методів навчання,
було обрано метод зворотного поширення
помилки, модифікований для навчання
багатошарових нейронних мереж. Даний
метод, звичайно ж, не ідеальний. Так як
використовується градієнтна процедура
оптимізації, то процес навчання може зациклитися на якомусь значенні локального мінімуму. Але цей недолік легко усувається вибором іншої початкової точки або
зміною активаційної функції нейронів.
Мережа з прямими зв’язками потребує

вдвічі менше навчальних епох, але каскадна топологія менше піддається впливу
шуму. Ефективність навчання максимальна для 15 -20 нейронів в прихованому шарі, при кількості інформаційних входів 25.
Подальший
вектор
досліджень
спрямований на оптимізацію методів навчання нейронних мереж за допомогою
математичних методів оптимізації – генетичного алгоритму, квазіньютонівських
методів оптимізації. Також дані методи
можна використати для зменшення кількості помилок розпізнавання зображень з
шумом та артефактами, попередньо використовуючи апроксимацію та фільтрацію
зображень
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МОДИФІКАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ
ПІД ДІЄЮ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ІННОВАЦІЙНИХ
БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТАХ
Національний авіаційний університет
Стаття містить результати аналізу підходів до побудови життєвого циклу інноваційного будівельного проекту в залежності від різних внутрішніх та зовнішніх факторів
впливу. Обґрунтовано необхідність використовувати рівень горизонту детального планування як показник невизначеності в проекті та базу для вибору та модифікації підходів до побудови життєвого циклу

Постановка проблеми
Ключовою задачею при реалізації
сучасних будівельних проектів є максимальна оптимізація ресурсів із забезпеченням допустимого рівня ризикованості
інвестицій. Оптимізація ресурсів передбачає врахування різних факторів впливу,
серед яких одним із найістотніших є рівень невизначеності. Інноваційним проектам притаманний високий рівень невизначеності, який впливає на вибір підходу
до побудови життєвого циклу проекту
(ЖЦП).
З метою зменшення тривалості та,
як наслідок, вартості реалізації проекту
замість традиційних підходів послідовного виконання фаз ЖЦП перевагу надають
підходам, що передбачають суміщення
фаз. Однак останні породжують низку ризиків, що значно збільшуються при зростанні невизначеності в ході реалізації
проекту внаслідок інноваційної природи
проектів. З іншого боку, високий рівень
невизначеності значно скорочує горизонт
детального планування (ГДП), що робить
неефективним використання традиційних
підходів до управління проектами.
Враховуючи той факт, що для інноваційних будівельних проектів завжди
характерний суттєвий рівень невизначеності, не існує ідеального підходу до побудови ЖЦП [1]. Проектний менеджер
може тільки обрати найбільш оптимальний, провівши відповідний аналіз ефективності його застосування.

Таким чином, правильний вибір
підходу до побудови ЖЦП може стати
ефективним інструментом зменшення невизначеності в проекті та збільшення
ймовірності його успішного завершення.
Мета дослідження
Мета дослідження полягає в аналізі
підходів до розробки життєвих циклів будівельних інноваційних проектів та рівня
визначеності горизонту детального планування. Результатом статті мають стати
рекомендації щодо вибору підходу до побудови ЖЦП залежно від рівня невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій
Вибір підходів побудови ЖЦП залежно від темпів інфляції та вартості залучення інвестицій розглянуті в роботах
Л. Г. Дикмана та Д. Л. Дикмана [2]. Питання зниження ефективності субпідрядних організацій залежно від вибраного
підходу було підняте В. Сквайрсом і М.
Мерфі [1]. У роботах М. Парка запропоновані варіанти модифікації швидкісного
підходу побудови ЖЦП з метою збільшення протидії факторам змін у проекті
[4]. Вплив рівня складності проектних
рішень на ефективність застосування
швидкісного підходу описаний П. Фаціо
[5]. Фактори підвищення ефективності
швидкісного підходу в проектах соціального будівництва були досліджені в роботі К. Чоу [6].
Методи управління проектами та
принципи організації групи управління

Проблеми інформатизації та управління, 2(42)’2013
проектом із використанням різних підходів до побудови ЖЦП розглянуті в роботах Е. Фіска та В. Рейнольдса [7]. Підходи
до адаптації інструментів роботи з ризиками при використанні швидкісного підходу запропоновані А. ван дер Верфом
[8].
Частина питань, які стосуються теми
даної статті, детально розглянуті переважно зарубіжними авторами. Незважаючи
на це, питання оцінки рівня невизначеності в інноваційних будівельних проектах
та вибору критеріїв для його контролю
залишається малодослідженим, що не дає
змоги на початку реалізації проекту достовірно визначити оптимальний підхід
до побудови ЖЦП та відстежувати його
зміни під час виконання будівельних робіт.
Невирішені раніше частини
загальної проблеми, яким присвячується означена стаття
Новітні підходи управління реалізацією будівельних проектів дали змогу
зменшити тривалість та вартість будівництва порівняно з традиційними. Але зі
зменшенням вищезазначених показників
значно зросли вимоги до рівня організації
та планування робіт, що суттєво підвищило чутливість проектів до внутрішніх та
зовнішніх факторів впливу. Невідповідний вибір підходу до побудови ЖЦП щодо рівня невизначеності в проекті може не
тільки знизити ефективність застосування
методології управління проектами, а й
зробити її застосування негативним фактором у процесі досягнення цілей проекту
та джерелом виникнення конфліктних ситуацій як в команді проекту, так і з підрядними організаціями.
У результаті аналізу сучасного стану будівельної галузі був зроблений висновок, що тільки при постійному контролі факторів впливу в проекті та визначенні балансу між нівелюванням факторів
впливу та модифікацією підходів до
управління будівельними проектами можливо досягти очікуваної оптимізації від
застосування методології управління проектами.
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Для вирішення цієї задачі необхідно
виконати теоретичний аналіз ефективності застосування підходів до побудови
ЖЦП при різних рівнях невизначеності в
проекті та запропонувати механізми контролю зміни рівня невизначеності в проекті. Отримана інформація дозволить коректно вибрати підхід побудови ЖЦП на
початку проекту та здійснювати його модифікації із застосуванням відповідних
інструментів управління проектами в
процесі виконання будівельних робіт залежно від рівня невизначеності зовнішніх
та внутрішніх факторів.
Виклад основного матеріалу
дослідження
Життєвий цикл будівельних проектів у спрощеному вигляді можна представити послідовністю двох фаз:
1. Фаза проектування.
2. Фаза виконання будівельномонтажних робіт.
Послідовність фаз ЖЦП в будівельній галузі визначена підходом до його побудови. До найбільш типових підходів
побудови ЖЦП входять:
1. Традиційний підхід.
2. Швидкісний
підхід
(Fast
Tracking).
3. Підхід послідовної розробки
(Progressive Elaboration).
Традиційний підхід
Традиційний життєвий цикл реалізації будівельного проекту передбачає
послідовне виконання фаз (рис. 1) [5].

Рис. 1. Фрагмент ЖЦП за традиційним підходом побудови

Виконання стадії проектування перед стадією будівництва гарантує найвищий рівень оптимізації проектних рішень
без необхідності внесення змін на етапі
виконання робіт та отримання додаткових
узгоджень в органах місцевої влади. По-
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вний пакет проектної документації дозволяє виконати коректну оцінку вартості
проекту та розрахувати необхідні виконавчі та управлінські ресурси. Також виконана кошторисна документація дозволяє побудувати детальний графік виконання робіт з мінімізацією ризиків, тобто
значно розширити ГДП [8]. Коректно підготовлені тендерні завдання на основі робочої проектної документації надають
можливість провести одночасно закупівлі
по всіх позиціях проекту, що дозволяє
Замовнику отримати додаткові знижки
від постачальників. Ще однією значною
перевагою підходу є низький рівень невизначеності та ризиків внутрішніх факторів
проекту, у зв’язку з чим можливо досягти
стабільності показників грошового потоку. Ця перевага дає можливість точно визначити обсяг залучених інвестицій та
підвищити економічну ефективність проекту в цілому.
Недолік підходу полягає в необхідності високого рівня надійності вихідних
даних для проектування, оскільки зміни в
концепції проекту на етапі будівництва
призведуть до повного циклу адаптації
всього пакету проектної документації.
Іншим недоліком є найбільша тривалість
виконання проекту (без урахування факторів впливу на проект), оскільки всі фази
відбуваються послідовно. Значна тривалість проекту потребує додаткових затрат
на інфляцію, темпи котрої постійно зростають у зв’язку зі світовою кризою.
Швидкісний підхід (Fast Tracking)
З метою скорочення термінів виконання будівельних проектів використовують швидкісний підхід, що передбачає
одночасне виконання фаз, тобто фактичний початок будівельно-монтажних робіт
(БМР) настає до завершення робіт з проектування, планування та проведення торгів. Відповідно до швидкісного підходу
проект може розпочатися після виконання
специфікацій в обсязі 20-30% [1] (рис2).

Рис.2. Фрагмент ЖЦП за швидкісним підходом побудови

Беручи до уваги, що середня тривалість розробки проектної документації
складає від 25% до 40% від тривалості
виконання БМР, можна зробити висновок,
що на початок проекту за швидкісним
підходом ГДП складає від 6,25% до 10%
від тривалості БМР [2].
Одночасне виконання стадій скорочує термін реалізації проекту, чим досягають зниження затратної частини бюджету та ризиків впливу факторів зовнішнього оточення проекту.
Водночас витратна частина бюджету на управління проектом зростає, оскільки метод вимагає вищого рівня організації та планування робіт. Без належного
планування при швидкісному підході значно підвищується ризик порушення будівельних процесів [4]. При цьому суттєво
знижується можливість виконувати оптимізацію проектних рішень, оскільки сучасні інноваційні будівельні проекти – це
високотехнологічні складні системи, у
котрих зміна одного елемента потребує
модифікації інших. При даному підході
це означає внесення змін не тільки в робочі креслення, а й у вже виконанні конструкційні елементи. Подібні зміни мають
значний вплив не тільки на фінансову частину проекту, але також і на терміни виконання робіт [2].
Потенційно швидкісний підхід має
значну перевагу над традиційним підходом, але при низькій ефективності управління застосування цього методу призводить до зворотного ефекту. Найбільшими
недоліками швидкісного підходу є можливе збільшення обсягу робіт через незавершені специфікації, унаслідок чого порушуються терміни планування та перевищуються бюджетні показники. У процесі суміщеного виконання фаз проектування й виконання БМР відбуваються чи-
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сленні зміни та доповнення до специфікацій, що існують [6]. Крім того, можливий
збій у випуску проектної документації,
який призводить до скорочення ГДП та
зростання невизначеності в проекті, що у
свою чергу спричиняє значні простої у
технології виконання робіт і є підґрунтям
для виникнення ризику конфліктів із підрядними організаціями [5].
Послідовна
розробка
ЖЦП
(Progressive Elaboration)
Підхід послідовної розробки застосовують у випадках, коли ГДП не дозволяє здійснювати детальне планування в
термін, який би дав змогу виконувати оптимізацію ресурсів проекту. При цьому
незначний ГДП спричинений невизначеністю інноваційних проектів та впливом
внутрішніх та зовнішніх змін у проекті.
В умовах суміщення фаз ЖЦП зміст та
специфікації проекту розробляють у міру
отримання більш точної вихідної інформації [9] (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент ЖЦП за підходом послідовної розробки

Підхід послідовної розробки має
значну концептуальну розбіжність зі
швидкісним підходом, оскільки суміщення фаз у швидкісному підході викликане
необхідністю скорочення терміну вико-
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нання робіт при визначеному змісті проекту, натомість підхід послідовної розробки спрямований на зниження ризиків невідповідності продукту поставки проекту
до вимог ринку в умовах невизначеності
змісту проекту.
Головною перевагою підходу є зниження вартості внесення змін у проект за
рахунок відмови від довгострокового
планування робіт та відповідного виділення ресурсів. Ця характеристика робить
проект більш гнучким в умовах високого
рівня невизначеності інноваційних проектів.
Недоліками підходу є збільшення
терміну реалізації проекту та необхідність
застосування нетипових форм організації
управління проектом, оскільки при незначному ГДП традиційні підходи реалізації
будівельних проектів неефективні [10].
Іншим серйозним недоліком є невизначеність змісту проекту та, як наслідок, його
вартості, що не дає змогу застосовувати
більшість інструментів планування проектів.
Порівняння підходів до побудови
ЖЦП при врахуванні ризиків зовнішніх та
внутрішніх факторів проекту різного рівня
Підходи до побудови ЖЦП характеризуються різним рівнем невизначеності змісту проекту та відповідним рівнем ризиків
внутрішніх та зовнішніх факторів проекту, що впливає на можливість визначення
ГДП (рис. 4).

Рис. 4. Залежність ГДП від невизначеності в проекті
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Традиційний підхід організації проектних та будівельних робіт у більшості
випадків застосовують при високому рівні невизначеності внутрішніх факторів
проекту. Розробка та оптимізація проектної документації до початку етапу виконання основних робіт дозволяє зменшити
ступінь невизначеності та розробити детальний план реалізації проекту. При
цьому розроблений план дозволить повторно провести експертизу проекту на
ефективність використання ресурсів та
уникнути ризиків внесення змін при будівництві, завдяки чому буде досягнуто
значної економії бюджету [2]. Готовий
пакет проектної документації забезпечує
вихідні дані для достовірного детального
планування.
Швидкісний підхід будівництва
ефективно застосовувати при низькому
рівні невизначеності внутрішніх факторів
впливу. За цих умов рівень ризиків,
пов’язаних із розробкою проектної документації та її вчасного випуску, незначний, що дозволить паралельно виконувати різні етапи виконання проекту [6].
Швидкісній метод також є більш прийнятним в умовах низького рівня невизначе-

ності внутрішніх факторів та високого
рівня невизначеності зовнішніх факторів.
Це пояснюється тим, що за такого характеру процесу реалізації проекту розроблені плани нівелювання ризиків будуть
досить ефективними, що дасть можливість вчасно забезпечувати процес будівництва узгодженими проектними рішеннями та надасть проектній групі більшої
гнучкості в оптимізації проекту в іще не
виконаній його частині.
За умови високого рівня невизначеності як внутрішніх, так і зовнішніх факторів проекту залучення фінансування
для здійснення довгострокового планування є високоризикованим. У цьому випадку перевагу надають підходу послідовної розробки, оскільки у зв’язку з малим
ГДП не відбувається довгострокове планування із залученням авансового фінансування елементів проекту, які можуть
бути зміненими. Ця характеристика збільшує можливість адаптації проекту до
змін у його змісті та зменшує збитки проекту через внесення корегувань у план
робіт проекту.
Узагальнене порівняння підходів побудови ЖЦП подано в таблиці 1.

Таблиця 1.Узагальнене порівняння підходів побудови ЖЦП

Внутрішні
фактори
№
впливу
1 Високий рівень
невизначеності

Зовнішні
фактори
впливу
Низький рівень
невизначеності

Підхід до
Головні
реалізації
переваги
проекту
Традиційний
Зниження витрат проекту
підхід плану- за рахунок зниження ймовання
вірності внесення змін у
процесі виконання будівельних робіт.
2 Високий рівень Високий рівень Підхід послі- Можливість адаптації проневизначеності невизначеності довної розро- екту до змін у його змісті;
бки
зниження збитків проекту
при зміні планів.
3 Низький рівень Низький рівень Швидкісний
Найбільший рівень оптиміневизначеності невизначеності підхід
зації проекту.
планування
4 Низький рівень Високий рівень Швидкісний
Можливість оптимізації
невизначеності невизначеності підхід
проекту у відповідь на зовпланування
нішні фактори впливу.
Проведений теоретичний аналіз
Висновки дослідження й персефективності застосування підходів до
пективи подальших досліджень
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побудови ЖЦП будівельних проектів при
різних рівнях невизначеності в проекті
дозволив зробити такі висновки:
1. Виокремлено три основних підходи до побудови ЖЦП: традиційний підхід, швидкісний підхід та підхід послідовної розробки.
2. Визначено, що кожен із розглянутих підходів має різні переваги та недоліки при різних рівнях невизначеності в
проекті.
3. Обґрунтовано залежність ГДП
від невизначеності проекту та зв'язок із
підходами до побудови ЖЦП.
4. Запропоновано оптимальні підходи з урахуванням рівня невизначеності
зовнішніх та внутрішніх факторів впливу
та ГДП.
Результати теоретичного аналізу
свідчать про необхідність зміни ЖЦП будівельних проектів під час їх виконання
за умови зміни рівня невизначеності. Для
реалізації даної задачі виявлено необхідність розробки методу адаптації інструментального ящика будівельного проекту
з метою оптимізації затрат на застосування методології управління проектом та
підвищення її ефективності.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ СТИСНЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДАНИХ
НА ОСНОВІ ЧАСТКОВИХ ВИПАДКІВ ЛОКАЛЬНИХ
ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ,
БЛИЗЬКИХ ДО ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ У СЕРЕДНЬОМУ
ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО ПОРЯДКІВ
Для програмних стандартів цифрового стиснення зображень (JPEG, JPEG2000) розроблено процедуру обробки послідовностей та отримано лінійні оператори, які є частковими випадками локальних поліноміальних сплайнів другого порядку першого та другого
ступеня уточнення та третього порядку першого ступеня уточнення, що є близькими до
інтерполяційних у середньому

Постановка проблеми
На сьогодні задачі автоматизації
процесу стиснення цифрових сигналів,
зображень та відео характеризуються, в
першу чергу, великим обсягом даних, що
за вимогою мають оброблятись в режимі
реального часу. Найвищу швидкодію серед методів, що забезпечують операції
фільтрації, масштабуваня, стиснення та
які реалізуються при автоматизації
розрахунків, показують ті, в основу яких
покладено
використання
лінійних
операторів, як таких, що мають найменшу
обчислювальну складність. По суті застосування таких операторів являє собою
дискретну
згортку
цифрової
послідовності з симетричною або несиметричною маскою, коефіцієнти якої часто отримані, як частковий випадок деякого неперервного наближення. Наприклад,
часткові випадки гаусіана та лапласіана
використовують в задачі субполосної
фільтрації, відповідно, як низько- та
високочастотні фільтри [1].
Зростання обсягів інформації при
обробці
цифрових
сигналів
характеризується не просто формальним
збільшенням кількості даних, а ще й
зміною їх властивостей. Зокрема, при
обробці
цифрових
фотографій
спостерігається тенденція до збільшення
розрішення систем фіксації, що може вимагати
збільшення
ширини
масок
операторів згортки. Тож актуальним є
дослідження методів апроксимації, що

мають високі апроксимативні властивості
та низьку обчислювальну складність водночас, задля отримання на їх основі нових
лінійних операторів для цифрової обробки сигналів.
Аналіз досліджень та постановка задачі
У системах автоматизованої обробки цифрових графічних даних однією із
поширених
задач
при
стисненні
одновимірних цифрових послідовностей є
кратне або некратне їх масштабування.
Дана операція поширена при стисненні
сигналів, виділення інформативних складових або при дослідженні локальних
особливостей. Варто окремо звернути
увагу на дві близькі, але все ж таки різні
за суттю області обробки, що базуються з
одного боку на методах кратномасштабного аналізу (КМА) [2], а з другого –
subdivision-методи [3]. При багатьох точках дотику цих двох обчислювальних
технологій можливим є відзначити, що в
більшості випадків процедури КМА базуються на операторах, що згладжують, а
процедури subdivision – на операторах,
що близькі до інтерполяційних.
Якщо говорити про наближення,
близькі до інтерполяційних, то з точки
зору якості неперервних апроксимацій
функцій,
заданих
послідовностями
відліків у вузлових точках, з урахуванням
вимоги
низької
обчислювальної
складності відповідних процедур, позиції
лідера займають методи, засновані на
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використанні лінійних комбінацій Всплайнів [4 - 8]. В роботі [9] обґрунтовано
лінійні комбінації В-сплайнів, близькі до
інтерполяційних у середньому в якості
моделі цифрових сигналів з кінцевою
енергією,
показано
можливість
їх
реалізації у програмному забезпеченні
обробки цифрових сигналі, в тому числі
для систем, що функціонують у режимі
реального часу.
Вперше такі сплайни на основі Всплайнів другого порядку були введені в
роботах А.О.Лигуна та В.В.Кармазиної
[10]. Обчислювальний аспект їх застосування в задачі бінарного subdivision подано в роботах [8; 11]. Частковий випадок
прикладу застосування уточнюючого локального сплайну на основі В-сплайнів
другого порядку в задачі не бінарного
subdivision наведено в роботі [12].
Поставимо за мету даної роботи отримати часткові випадки локальних
поліноміальних сплайнів, близьких до
інтерполяційних у середньому на основі
В-сплайнів другого та третього порядків,
що можуть мати застосування при
розробці автоматизованих систем обробки цифрових сигналів та послідовностей.
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Виклад основного матеріалу
Нехай з кроком h > 0 задано роз-

биття дійсної вісі ∆ h : ti = ih , i ∈ Z , у
кожній точці якого отримано значення
деякої

неперервної

визначеної на

p (t )

функції

R1 ( −∞; ∞ )

,

. Будемо вважа-

ти, що інформація про функцію ( ) , яка
підлягає відтворенню, задано у вузлах

p t

розбиття ∆ h у вигляді інтеграла
( i + 0,5 ) h

pi =

1
∫ p ( t ) dt
h ( i − 0,5) h

,
при цьому, істинне значення функції

p (t )

у вузлах будемо визначати

pi = pi + εi , i ∈ Z ,

де εi – похибка.
Згідно роботи [7] уточнюючі сплайни на основі В-сплайнів, близькі до
інтерполяційних у середньому, що
найчастіше мають використання в
практичній
діяльності,
такі:

1


S 2,1 ( p, t ) = ∑  pi − ∆ 2 pi  B2, h ( t − ( i + 0, 5 ) h )
6
i∈Z 

,
1
1


S 2,2 ( p, t ) = ∑  pi − ∆ 2 pi + ∆ 4 pi  B2, h ( t − ( i + 0, 5 ) h )
6
36
i∈Z 

,
5


S3,1 ( p, t ) = ∑  pi − ∆ 2 pi  B3, h ( t − ih )
24
i∈Z 

,

2u
2u −2
pi +1 − 2∆ 2u −2 pi + ∆ 2u −2 pi−1 , u = 1, 2,K ,
де ∆ pi = ∆

Br , h ( t )

,

r = 2,3, 4

-

В-сплайн, що

з

точністю до


0,
t ∉ [ − 3h 2;3h 2 ] ,

2
 ( 3 + 2t h ) 8, t ∈ [ − 3h 2; − h 2] ,
B2,h ( t ) = 
2
3 4 − ( 2t h ) 4, t ∈ [ − h 2; h 2] ,

2
t ∈ [ h 2;3h 2] ;
3 − 2t h ) 8,
(


так:

аргументу визначається
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t ∉ [ −2h; 2h ] ,


0,

( 4 + 2t h )3 ,

1 
3
2
B3,h ( t ) =
−3 ( 2t h ) − 12 ( 2t h ) + 32,
48 
3
2
 3 ( 2t h ) − 12 ( 2t h ) + 32 ,

( 4 − 2t h )3 ,

Наведені
сплайни
мають
високі апроксимативні властивості.
Зокрема щодо норм сплайноператорів справедливі наступні
ствердження

4
S 2,1 ( p, t ) = p ( t )
3
,
3
S 2,2 ( p, t ) = p ( t )
2
,
41
S3,1 ( p, t ) =
p (t )
32
,

t ∈ [ −2h; −h ] ,
t ∈ [ −h;0] ,
t ∈ [ 0; h ] ,
t ∈ [ ht ; 2h ].

Зауважимо, що значення норми оператора

S r ,u ( p , t )

– це величина, яка характеризує в
скільки разів може зрости похибка при
відтворенні функції за допомогою сплайну,
якщо значення pi задані з похибкою.

p (t )

Про похибку відтворення функції
за використанням сплайнів

S r ,u ( p, t ) r = 2,3
,
,

u = 1, 2 свідчать наступні оцінки [7].
При h → 0 для довільної функції
p (t ) ∈ C3

де

буде вірно наступне

i∈Z .

S r ,u ( p, t ) = sup max Sr ,u ( ε, t )

εi < ε

,

t

εi

( )

h3
p ( t ) − S2,u ( p , t ) =
p (3) ( t ) + ο h3
12 3
, u = 1, 2 ,
p (t ) ∈ C 4
справедливо

і для довільної функції

p ( t ) − S3,1 ( p , t ) =

Подання зазначених сплайнів у
вигляді лінійної комбінації Всплайнів не зовсім зручне для
реалізації
в
обчислювальному
середовищі, тож якщо ввести заміну

x=

2
( t − ( i + 0, 5) h ) x ≤ 1
h
,
,

S 2,1 ( p, t ) =

(

(

( )

1221h 4 (4)
p ( t ) + ο h4
2880
,
при r = 2

2
( t − ih ) x ≤ 1
h
Та
,
, при r = 3 ,
S
p, t ) r = 2,3 u = 1, 2
то сплайни r ,u (
,
,
можx=

на навести в розгорнутому представленні:

(

)

(

)

1
2
− (1 − x ) pi −2 + 2 − 16 x + 10 x 2 pi−1 + 46 − 18 x 2 pi +
48

)

+ 2 + 16 x + 10 x 2 pi +1 − (1 + x ) pi+ 2
S 2,2 ( p, t ) =

(

2

(

),

(1)

)

1
(1 − x )2 pi −3 + −4 + 20 x − 12 x 2 pi−2 +
288
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(

)

+ −5 − 106 x + 75 x 2 pi −1 + 304 − 128 x 2 pi + −5 + 106 x + 75 x 2 pi +1 +

(

)

+ −4 − 20 x − 12 x 2 pi+ 2 + (1 + x ) pi+3

(

2

),

(
(

(2)

)

1
3
−5 (1 − x ) pi−2 + −81 − 27 x + 117 x 2 − 49 x3 pi−1 +
1152
+ 662 − 570 x − 102 x 2 + 122 x 3 pi + 662 + 570 x − 102 x 2 − 122 x3 pi +1 +
S3,1 ( p, t ) =

(

(

)

)

+ −81 + 27 x + 117 x 2 + 49 x3 pi +2 − 5 (1 + x ) pi +3
На основі виразів (1)-(3) нескладно
забезпечити зміну кількості відліків в

{p }

i i∈Z
послідовності
в
довільну
кількість
раз
(необов’язково
у
цілочисельну). Але, якщо зміна масштабу
послідовності здійснюється на певний наперед відомий коефіцієнт, то в цьому разі
для апроксимацій, що мають явний вигляд як наведені вище, можна отримати
обчислювальні процедури з меншою обчислювальною складністю, як часткові
випадки (subdivision-процедури).
r ,k
γ (( x ) )
Введемо позначення

3

).

)

(3)
- вектор стовпець координати якого після
операції
дискретної
згортки
з
послідовністю відліків

{ pi }i∈Z ,

функції
x
S r( ,k)
p (t )
надають лінійний функціонал
,
що є частковим випадком сплайнів (1)-(4)
в точці x , тобто:
x
r ,k
S r( ,k) = ∑ γ (( x ) )i ⋅ pi
i∈Z
.
Нехай для визначеності x може набувати
значення із множини

4 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 4 

−1, − , − , − , − , − , − , − , − , − , 0, , , , , , , , , ,1
5 4 3 5 2 5 3 4 5 5 4 3 5 2 5 3 4 5 .

Тоді для сплайну

γ (( −1)) =

S 2,1 ( p, t )

( )
S 2,1
=
x

має місце :
T
( 2,1)

(4)

i +2

2,1
∑ γ (( x ) ) j −i ⋅ p j

j =i − 2

,

1
T
1
( −1 7 7 −1 0 ) γ ( − 4 ) = 1200 ( −81 530 862 −110 −1)
5
12
де
;
;
1
1
T
T
2,1
2,1
γ( 3 ) =
−49 314 574 −70 −1) γ ( 2 ) =
−25 154 342 −38 −1)
(
(
−
−
( 4 ) 768
; ( 3 ) 432
;
1
1
T
T
2,1
2,1
γ( 3 ) =
−16 95 247 −25 −1) γ ( − 1 ) =
−9 50 166 −14 −1)
(
(
( − 5 ) 300
; ( 2 ) 192
;
1
1
T
2,1
2,1
γ( 2 ) =
−49 250 1078 −70 −9 ) γ ( 1 ) =
( −4 19 99 −5 −1)T
−3 )
( − 5 ) 1200 (
(
108
;
;
1
T
2,1
γ(− 1 ) =
−25 106 718 −22 −9 )
(
( 4 ) 768
;
1
T
2,1
γ( 1 ) =
−9 35 283 −5 −4 )
(
( − 5 ) 300
;
2,1
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γ (( 0) ) =
2,1

1
( −1 2 46 2 −1)T
48
;

1
T
2,1
γ( 1 ) =
−4 −5 283 35 −9 )
(
( 5 ) 300
;
1
2,1
γ( 1 ) =
−9 −22
( 4 ) 768 (
1
2,1
γ( 1 ) =
−1 −5
( 3 ) 108 (
1
2,1
γ( 2 ) =
−9 −70
( 5 ) 1200 (
1
2,1
γ( 1 ) =
−1 −14
( 2 ) 192 (
1
2,1
γ( 3 ) =
−1 25
( 5 ) 300 (
1
2,1
γ( 2 ) =
−1 −38
( 3 ) 432 (
1
2,1
γ( 3 ) =
−1 −70
( 4 ) 768 (

718 106 −25 )

T

99 19 −4 )

;

T

;

1078 250 −49 )

T

166 50 −9 )

;

T

;

247 95 −16 )

T

;

342 154 −25 )

T

;

574 314 −49 )

T

;

1
T
2,1
γ( 4 ) =
−1 −110 862 530 −81)
(
( 5 ) 1200
;
1
T
2,1
γ ((1) ) = ( 0 −1 7 7 −1)
12
.
S 2,2 ( p, t )

Для сплайну
( x)
S 2,2
=

виконується:
2,2
1
2,2
∑ γ (( x ) ) j −i ⋅ p j
γ (( −1)) = (1 −9
j =i −3
72
, де
1
( 2,2 )
i +3

γ

( )
− 45

=

( 81

7200
1
2,2
γ( 3 ) =
49
( − 4 ) 4608 (
1
2,2
γ( 2 ) =
25
( − 3 ) 2592 (
1
2,2
γ( 3 ) =
16
( − 5 ) 1800 (
1
2,2
γ(− 1 ) =
9
( 2 ) 1152 (

44 44 −9 1 0 )

T

−692 3195 5552 −1045 108 1)

T

−412 1867 3712 −677 68 1)

;

T

−204 891 2224 −381 36 1)

;

T

;

−127 535 1612 −260 23 1)

T

−68 267 1088 −157 12 1)

;

T

;

;
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2,2
γ( 2 ) =

1
T
49 −348 1235 7088 −885 52 9 )
( − 5 ) 7200 (
;
1
T
2,2
γ( 1 ) =
4 −27 87 652 −72 3 1)
(
−
( 3 ) 648
;

2,2
γ( 1 ) =

1
T
25 −156 419 4736 −429 4 9 )
(
( − 4 ) 4608
;
1
T
2,2
9 −53 120 1868 −145 −3 4 )
γ( 1 ) =
(
−
( 5 ) 1800
;
1
2,2
γ (( 0) ) =
(1 −4 −5 304 −5 −4 1)T
288
;
1
T
2,2
γ( 1 ) =
4 −3 −145 1868 120 −53 9 )
(
( 5 ) 1800
;
1
T
2,2
γ( 1 ) =
9 4 −429 4736 419 −156 25 )
(
( 4 ) 4608
;
1
T
2,2
γ( 1 ) =
1 3 −72 652 87 −27 4 )
(
( 3 ) 648
;
1
T
2,2
γ( 2 ) =
9 52 −885 7088 1235 −348 49 )
(
( − 5 ) 7200
;
1
T
2,2
γ( 1 ) =
1 12 −157 1088 267 −68 9 )
(
( 2 ) 1152
;
1
T
2,2
γ( 3 ) =
1 23 −260 1612 535 −127 16 )
(
( 5 ) 1800
;
1
T
2,2
γ( 2 ) =
1 36 −381 2224 891 −204 25 )
(
( 3 ) 2592
;
1
T
2,2
γ( 3 ) =
1 68 −677 3712 1867 −412 49 )
(
( 4 ) 4608
;
1
T
2,2
γ( 4 ) =
1 108 −1045 5552 3195 −692 81)
( 5 ) 7200 (
;
1
T
2,2
γ ((1) ) = ( 0 1 −9 44 44 9 1)
72
.
( )
S3,1
=
x

) буде:
Для сплайну 3,1 (
1
3,1
γ (( −1)) =
( −5 14 126 14
144
де
1
( 3,1)
S

γ

p, t

=

( ) 144000
− 45

( −3645

i +3

3,1
∑ γ (( x ) ) j −i ⋅ p j

j =i − 2

−5 0 )

,

T

;

5071 123782 25398 −6601 −5 )

T

;

90
3,1
γ ( 3) =

(− 4 )

1
( −1715 1647 62762 14630 −3591 −5)T
73728
;

3,1
γ ( 2) =

( )
−3

1
( −625 95 25934 7366 −1661 −5)T
31104
;

3,1
γ ( 3) =

1
T
−320 −189 14702 4838 −1026 −5 )
(
( − 5 ) 18000
;
1
T
3,1
γ ( 1) =
−135 −257 7250 2934 −571 −5 )
(
−
( 2 ) 9216
;

3,1
γ ( 2) =

(− 5 )

1
( −1715 −6043 108234 53186 −9527 −135)T
144000
;
3,1
γ( 1) =

(−3 )

1
( −40 −193 2822 1570 −266 −5)T
3888
;

γ ( − 1) =

1
T
−625 −4235 50958 32962 −5197 −135 )
(
( 4 ) 73728
;
1
T
3,1
γ( 1) =
−135 −1102 12046 8514 −1283 −40 )
(
( − 5 ) 18000
;
3,1

γ (( 0) ) =
3,1

3,1
γ( 1 ) =

1
( −5 −81 662 662 −81 −5)T
1152
;

1
T
−40 −1283 8514 12046 −1102 −135 )
(
( 5 ) 18000
;
1
T
3,1
γ( 1 ) =
−135 −5197 32962 50958 −4235 −625 )
(
( 4 ) 73728
;
1
T
3,1
γ( 1 ) =
−5 −266 1570 2822 −193 −40 )
(
( 3 ) 3888
;
1
T
3,1
γ( 2 ) =
−135 −9527 53186 108234 −6043 −1715 )
(
( 5 ) 144000
;
1
T
3,1
γ( 1 ) =
−5 −571 2934 7250 −257 −135 )
( 2 ) 9216 (
;
1
T
3,1
γ( 3 ) =
−5 −1026 4838 14702 −189 −320 )
(
( 5 ) 18000
;
1
T
3,1
γ ( 2) =
−5 −1661 7366 25934 95 −625 )
(
( − 3 ) 31104
;
1
T
3,1
γ( 3 ) =
−5 −3591 14630 62762 1647 −1715 )
(
( 4 ) 73728
;
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1
( −5 −6601 25398 123782 5071 −3645)T
144000
;
1
3,1
γ ((1) ) =
( 0 −5 14 126 14 −5)T
144
.

а)

б)
Рис.1. Небінарний subdivision «3 в 4» на основі сплайну (1):
а) функція

p ( t ) = sin ( 5t ) + 0, 6sin (11t ) t ∈ [ −0, 45;1,52]

,
та її початкові відліки;
б)результат subdivision після однієї ітераціїю.

На графіках (рис.1) подано приклад
небінарного subdivision при проектуванні
кожних двох послідовних відліків функції

p ( t ) = sin ( 5t ) + 0, 6sin (11t )

,

t ∈ [ −0, 45;1,52]

(суцільна крива) в три
відліки. В якості лінійних операторів
масштабування брались часткові випадки
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сплайну (1) відповідно в точках

x=−

( 34 )

1
4,

3
3
3
x=
x=
4,
4,
4 з множини (5),

котрим, відповідають маски
( 2,1)
( 2,1)

γ

x=−

γ

2,1
2,1
γ(− 1 ) γ( 3)

( 4) , (−4) ,

, ( 4 ) . Як видно з графіків, при
низькій обчислювальній складності, що
надають часткові випадки сплайну (1),
одержано наближення прийнятно високої
якості апроксимації.
1

Висновки
В роботі отримано понад п’ятдесят часткових випадків локальних поліноміальних
сплайнів другого порядку першого та
другого ступеня уточнення та третього
порядку першого ступеня уточнення, що є
близькими до інтерполяційних у середньому.
Нові лінійні оператори можуть мати використання для систем автоматизованої
обробки даних при розробці програмного
забезпечення опрацювання числових
послідовностей, цифрових сигналів та
зображень, що функціонує у режимі реального часу. Наприклад, можуть використовуватись у таких цифрових стандартах
стиснення графічних даних, як JPEG,
JPEG2000.
Швидкодія
розрахунків
забезпечується низькою обчислювальною
складністю запропонованих лінійних
операторів.
Подальші дослідження можуть полягати в отриманні нових операторів обробки
двота
тривимірних
послідовностей на основі наведених в
роботі функціоналів.
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УДК 004.415 (045)
Руда О. А. к.т.н.,
Моденов Ю.Б.

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ТЕСТУВАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Національний авіаційний університет
У роботі описані основні результати досліджень процесу тестування програмного забезпечення. Зазначено роль тестування, наведено основні методи та моделі тестування ПЗ. Визначено основні етапи процесу тестування

Вступ
Швидкий розвиток програмного забезпечення (ПЗ), комп'ютерної техніки,
створення нових та вдосконалення існуючих технологій побудови програмних
продуктів, розширення спектра використання автоматизованих систем у сучасному світі зумовлюють паралельний розвиток усіх складових процесу побудови та
впровадження ПЗ. Підвищення складності
та багатокомпонентність сучасних програмних проектів вимагають спеціалізованого підходу під час створення та застосування. Сьогодні техніка, автоматизовані системи, ПЗ повинні досягати високого рівня надійності, що дозволяє їм
ставати ефективним інструментом у світі
нових технологій та цілей. Будь-яка неполадка може мати серйозні наслідки та
втрати, що неприпустимо у сучасному
світі конкуренції. І саме тестування є одним і з методів забезпечення якості продукту.
Тестування - це можливий спосіб
оцінки якості програмного забезпечення в
термінах знайдених дефектів, як для функціональних вимог, так і для нефункціональних вимог і характеристик програмного забезпечення (наприклад, надійність,
практичність, ефективність, супроводжуваність і переносимість)[5].
Загальний погляд на тестування
програмного забезпечення останні роки
активно еволюціонував, стаючи все більш
конструктивним, прагматичним і наближеним до реалій сучасних проектів розробки програмних систем (ПС).
Постановка проблеми

З огляду на неможливість вичерпного тестування великих програмних систем, а також обмеження щодо часу та вартості тестування, перед розробниками
завжди поставали проблеми впорядкування дій з тестування у вигляді зв'язаного процесу задля раціонального розподілу
ресурсів, а також прийняття обґрунтованих рішень щодо початку та завершення
тестування програмної системи.
Виділення задач тестування, що вирішуються у рамках різних процесів ЖЦ,
в єдиний процес дозволяє завчасно створити середовище і визначити ресурси тестування, встановити обсяги і терміни тестування в рамках плану проекту ПС, а також визначити завдання інших процесів,
які необхідні для ефективного виконання
процесу тестування і забезпечення якості
ПС.
Процес включає наступні кроки:
створення групи тестування; аналіз ризику; визначення цілей тестування; розробка плану тестування; розробка тестів; автономне та інтеграційне тестування; тестування ПЗ; системне тестування; аналіз
результатів тестування; регресійне тестування.
Отже, поява окремого опису процесу тестування э дуже важливим кроком,
насамперед, тим, що в стандарті ISO / IEC
12207 задачі тестування «розмиті» по багатьом процесам ЖЦ, що не дозволяє чітко визначити обов'язки групи тестування
на всіх стадіях розробки ПС та визначити
трудомісткість підготовки та проведення
тестування на всіх рівнях.
Аналіз останніх досліджень
та публікацій
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Перші програмні системи розроблялися в рамках програм наукових досліджень або програм для потреб міністерств
оборони. Тестування таких продуктів
проводилося строго формалізовано із записом всіх тестових процедур, тестових
даних, отриманих результатів [1]. Тестування виділялося в окремий процес, який
починався після завершення кодування,
але при цьому, як правило, виконувалося
тим же персоналом. Еволюція поглядів на
тестування програмного забезпечення зображена в таблиці 1.
Новий погляд на тестування знайшов відображення у V-подібній моделі
(V-моделі) тестування, яка систематизує
всі види пов'язаних з ним дій. V- модель
упорядковує два послідовні підпроцеси
тестування: підготовку до його здійснення на всіх рівнях випробувань (ліва гілка
V-моделі) і власне здійснення тестування
при випробуваннях всіх рівнів (права гілка V-моделі).
Кроки з підготовки до тестування
розподіляються за етапами розроблення
програмної системи, що передують випробуванням. На кожному кроці підготовки здійснюється аналіз артефактів відповідного етапу розробки для означення цілей, об'єктів, сценаріїв і ресурсів тестування, адекватних рівню випробувань.
Такий аналіз дає могутній побічний
ефект. Це з одного боку - поліпшення
якості аналізованих напрацювань через
усунення їх некоректності, двозначності,
несумісності і. т.п. (що фактично є задачами верифікації ПС), а з іншого - уточнення множини функцій, вимог і сценаріїв функціонування ПС при моделюванні
тестових ситуацій і оптимізації критеріїв
завершення тестування (за тривалістю,
вартістю, надійністю тощо).
Таблиця 1.Еволюція поглядів
на тестування
Період
1960-ті

1970-ті

Опис
Увага приділялося «вичерпному» тестуванню, яке повинно
проводитися з використанням
усіх шляхів у коді або всіх можливих вхідних даних.
Тестування ПО позначалося як

1980-ті

1990-ті

2000-ні

«процес, спрямований на демонстрацію коректності продукту»
або як «діяльність по підтвердженню правильності роботи
ПЗ».
Тестування розширилося таким
поняттям, як попередження дефектів.
В поняття «тестування» стали
включати планування, проектування, створення, підтримку і
виконання тестів і тестових оточень
В поняття тестування було додано поняття «оптимізація бізнестехнологій»

З поширенням ітераційних моделей
ЖЦ відбулося зміщення виконання тестування на ранні стадії ЖЦ, оскільки ітераційні моделі з їх періодичними випусками
працездатних версій, дозволяють розпочати тестування вже за готовністю до тестування першої версії. Тестування кожної
наступної версії охоплює також попередні, що забезпечує більш ретельне тестування всієї системи[6].
Крім безпосередньої оцінки поточного рівня ефективності того чи іншого
процесу є й більш цікава задача - підвищення рівня ефективності або, як прийнято говорити, рівня зрілості процесів. Коли
базові проблеми планування і проведення
робіт по тестуванню в інтеграції з процесом розробки програмного забезпечення
вирішені, виникає задача пошуку оптимальних організаційних і процедурних схем
виконання робіт. Відповівши на питання
«хто» і «коли», доводиться шукати відповіді на питання «як, яким чином», «як вимірювати результати», «як контролювати», «як працювати ефективніше», а також «як управляти і розвивати процес,
базуючись на отриманих даних і досвіді ».
Виділяють шість моделей зрілості процесів тестування:
−
−
−
−
−

Testability Maturity Model (TMM);
Software Testing Maturity Model (TMMSW);
Test Process Improvement (TPI);
Test Organization Maturity (TOM);
Testing Assessment Program (TAM);
− Proposed Evaluation and Test SW-CMM Key
Process Areas (SW-CMM KPA).
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Основні результати досліджень
1. Методи тестування
програмного забезпечення.
Достатня кількість підходів і методів тестування ускладнює їх однозначну
класифікацію.
Традиційна класифікація заснована
на поділі методів тестування на дві категорії - «чорний ящик» (функціональне) і
«білий» (структурний) - і враховує тільки
два підходи до проектування тестів.
«Білий ящик» (тестування білого
ящика) це процес тестування ПЗ з можливим доступом до коду програми, що тестується, а «чорний ящик» дозволяє проводити тестування тільки через загальнодоступний користувальницький інтерфейс
програми.
Техніка чорного ящика дозволяє тестувати ПЗ через інтерфейс програми, доступний звичайному користувачеві. Модуль для тесту може емулювати натискання клавіш або кліки мишкою в тестованому ПЗ і дозволяє спостерігати, чи все
проходить правильно і чи збігаються ці
маніпуляції з натисканням клавіш і натискань мишки в реальності.
Є ще й третій варіант, іменований
«сірим ящиком». При цьому методі тестувальник так само як і в тестуванні білого ящика, має доступ до коду програми,
але в процесі тесту цього доступу не потребує [2].
Кожний метод надає відповідний
критерій покриття набором тестів вхідного простору. Вибір найбільш ефективних
методів тестування за певних умов та на
різних рівнях тестування є складною проблемою та пов'язаний з аналізом ризиків
відмов програмної системи. Оскільки застосовність методів є однією з задач, ви-
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рішуваних при побудові базового процесу
тестування, проаналізовано та систематизовано основні методи, які враховують
специфіку типів програмних систем[3].
Більш детальна класифікація методів тестування, заснована на підходах до
проектування тестів зображена на рис. 1.
2. Процес тестування.
Модель процесу тестування зображена на рис.2.
На кожному кроці підготовки здійснюється аналіз робочих продуктів відповідних процесу розробки (вхідних для даного кроку процесу тестування) для визначення цілей, об'єктів, сценаріїв і ресурсів тестування, адекватних рівню тестування.
Результати виконання кроків підготовки тестування фіксуються в планах
тестування. На кожному кроці виконання
здійснюється фіксація результатів виконання тестів і їх порівняння з очікуваними результатами.
Результати тестування на кожному
рівні аналізуються для того, щоб визначити поточний стан ПС і прийняти рішення
про достатність тестування на даному рівні.
Кожен крок процесу складається з
набору вирішуваних завдань.
Базовий процес враховує: розподіл
обов'язків між учасниками процесу, вимоги до професійної підготовки виконавців процесу, стандарти для представлення
документів, метрики процесу, застосовні
методи для вирішення задач тестування,
критерії початку та завершення задач і переходу до наступного кроку процесу. Для
документування процесу тестування розроблено шаблони документів, пов'язані з
кожним кроком процесу[6].
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Рис.1. Класифікація методів, заснованих на підходах проектування тестів

Рис. 2. Модель процесу тестування
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3. Методи вдосконалення
процесу тестування.
Одним з напрямів досліджень інженерії
тестування, виконуваних з метою визначення складу задач базового процесу тестування та шляхів його вдосконалення, є
аналіз та розробка відповідних моделей
оцінювання процесу тестування. TMM модель зрілості тестування (Test Maturity
Model). П'ятиступінчаста структура поліпшення процесу тестування, пов'язана з
моделлю зрілості процесів програмного
забезпечення (CMM / CMMI) і описує
ключові елементи ефективного процесу
тестування.
Рівень 1 - хаотичний. Процес тестування програмного забезпечення має хаотичний характер, що відрізняє більшість
початківців компаній. Процес тестування
не визначений як виділена активність і не
відділений від процесу налагодження коду. Тестування виконується за фактом
створення коду і побудови або складання
системи.
Рівень 2 - фаза розробки. Тестування
програмного забезпечення відділене від
кодування і виділяється як наступна фаза.
Головна мета тестування - показати, що
додаток відповідає вимогам. Є базові підходи і практики тестування.
Рівень 3 - інтегрований. Процес тестування інтегрований в життєвий цикл
розробки програмного забезпечення. Цілі
тестування базуються на вимогах. Є організація тестування, а саме тестування виділено в професійну діяльність.
Рівень 4 - управління і вимірювання.
Тестування є вимірюваним та контрольованим процесом. Процеси критичних
оглядів (review) проектних артефактів
(тестові плани і сценарії, повідомлення
про помилки, підсумкові звіти про стан
версії і т.д.) відносяться до тестових активностей. Продукт тестується на відповідність таким метрикам якості, як надійність, зручність, сопровождаемость. Тестові сценарії записані, зберігаються в системі управління тестуванням і можуть бути багаторазово використані разом з тестовими наборами даних. Виявлені дефек-
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ти не тільки фіксуються, але й аналізуються за формальними ознаками. Проводиться оцінка якості програмних продуктів.
Рівень 5 - оптимізація процесу,запобіга- ння помилок і контроль якості. Тестування є опреділеним і керованим
процесом. Вартість тестування нарівні з
показниками ефективності може бути визначена. Тестування як процес піддається
змінам, які однозначно позитивно на нього впливають. Впроваджені і використовуються практики запобігання помилок і
контролю якості. Автоматизоване тестування застосовується як основний підхід у
тестуванні. Проектування тестів, аналіз
отриманих результатів, обробка описів
помилок, а також метрик, пов'язаних з тестуванням, здійснюється за допомогою
відповідних інструментальних засобів.
Широко поширений підхід повторного
використання процесних практик[4].
Всі перераховані рівні зрілості, крім
першого, включають цілі розвитку, які, в
свою чергу, містять підцілі, тобто дозволяють оперувати не тільки високорівневими завданнями менеджменту якості
процесу розробки програмного забезпечення, але і формулювати оперативні завдання для всіх виконавців в проекті.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Швидкий розвиток програмного забезпечення (ПЗ), комп'ютерної техніки,
створення нових та вдосконалення існуючих технологій побудови програмних
продуктів, розширення спектра використання автоматизованих систем у сучасному світі зумовлюють паралельний розвиток усіх складових процесу побудови та
впровадження ПЗ.
Найвища мета тестування - це забезпечення якості: накопичення інформації, яка, повернувшись до програміста,
допоможе уникнути йому минулих помилок і покращити якість програмного забезпечення в майбутньому.
Підвищення ефективність виконання задач, зменшити кількість помилок
можливо за рахунок:
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− залучення тестування з самого початку роботи над проектом
− розподіл обов`язків між учасниками
процесу тестування
− використання запропонованих методів та моделі тестування для покращення планування та керування процесом.
На теперішній час дослідження тестування програмного забезпечення спрямоване на розробку нових методів та процесів тестування для програмних систем
нової генерації - інтегрованих компонентів ПС різних типів, Web-застосувань,
Web-сервісів, сімейств програмних продуктів.
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ
МЕРЕЖЕЮ ІЗ ЗАТРИМКАМИ СИГНАЛЬНОЇ
ТА УПРАВЛЯЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Національний авіаційний університет
Складність управління корпоративною мережею полягає у тому, що інформація про
стан мережі надходить на центр управління із затримкою, яка носить випадковий характер, відповідно, і сигнали управління надходять із запізненням. У роботі запропоновано
враховувати випадкові затримки управляючої і сигнальної інформації за допомогою диференціальних рівнянь аргументом, що відхиляється

Вступ
Основною задачею корпоративних і
телекомунікаційних мереж є надання
якісних послуг з розподіленої обробки інформації. Вирішення цієї задачі визначається розвиненістю механізму управління
мережею. Як правило, системи управління
об'єднують ресурси мережі в єдине ціле і
визначають тим самим рівень якості послуг, що надаються. Проте, не дивлячись
на функціональну надмірність таких систем, вони не мають в своєму складі розвинених інтелектуальних засобів, що дозволяють якісно прогнозувати поведінку мережі і запобігати аварійним ситуаціям за
допомогою своєчасного управління. Більшість існуючих систем управління насправді мережею не управляє, а всього
лише здійснює її моніторинг. Після чого
адміністратор, ґрунтуючись на особистому досвіді і знаннях, оцінює отриману інформацію і робить відповідні дії.
Складність управління корпоративною (телекомунікаційною) мережею полягає в тому, що мережа є складною стохастичною системою. Ніколи не немає
повної інформації щодо параметрів та
стану мережі, відмовах і/або перевантаженнях окремих мережних вузлів, маршрутів, сегментів. Крім того, інформація
про стан мережі надходить на центр
управління із затримкою, яка носить випадковий характер, відповідно і сигнали
(команди) управління надходять із запізнюванням. Це призводить до втрати оптимальності управління. Іноді стан мережі

в процесі управління може стати навіть
гірше, ніж якби управління взагалі було
відсутнє. Тому розробка системи управління корпоративною мережею із затримками сигнальної та управляючої інформації є актуальною задачею.
Постановка задачі
В роботі [1] запропоновано модель
системи управління корпоративною (телекомунікаційної) мережею або її автономним сегментом (АС) основними завданнями якої є: моніторинг і прогноз стану
мережі в реальному часі, вироблення оптимальних управляючих впливів, і їх реалізація з подальшим аналізом ефективності. Концептуальна модель такої системи
показана на рис. 1, де використо-вуються
такі позначення: S1, S2, …, Si, …, Sn – сегменти мережі; Yi – вектор стону; ξi – вектор збурень.
На початковому етапі роботи системи управління будується модель на основі
результатів аналізу параметрів і структури
АС. У процесі поточного функціонування
виконується збір статистики, ідентифікація та прогнозування стану АС. Дані прогнозу вводяться в еталонну модель АС
для поточної корекції.
Паралельно з адміністратором мережі, що має стандартну кваліфікацію та
досвід роботи, ту ж інформацію обробляє
експертна система (ЕС). Адміністратор
дійсно управляє системою, і його дії (прийняті рішення, команди) фіксуються в базі
даних (БД).
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ξi

База даних
(рішення адміністратора,
рішення ЕС, стан мережі)

Yi

Адміністратор мережі

Експертна система

(набір правил для
формування стратегії
управління мережею)

База знань

Реалізація
стратегії
управління

Формування та вибір
стратегії
управління мережею

Формування та вибір
стратегії
управління мережею

Автономний сегмент
Si

Реалізація
управляючих
дій

Еталонна
модель Mi

Прогнозування
стану мережі

Збір та зберігання
статистичної інформації

Ідентифікація параметрів
та стану мережі

Рис. 1. Концептуальна модель системи управління автономним сегментом
корпоративної мережі

Рішення, вироблені ЕС, просто фіксуються і надалі розглядаються як еталонні. З цим еталоном при аналізі якості
роботи адміністратора і порівнюються дії
останнього. Бази знань повинні містити
набір оптимальних рішень оператора, які
необхідно приймати в ситуації, що склалася. В БД повинні фіксуватися дії оператора і потім порівнюватимуть із оптимальними рішеннями, щоб виключати помилки оператора в подальшій роботі. Крім
того, ЕС буде грати роль системи інтелектуальної підтримки оператора як особи,
що приймає рішення.
На етапі формування стратегії
управління для вироблення оптимальних
I = VЗ [ y[nk ], nk ] +

nk −1

nk −1

∑ Q [ y[n], n] + 0,5 ∑

n = nk −1

З

n = nk −1

управляючих впливів необхідно в реальному часі вирішувати багатовимірну задачу оптимального управління. Для гетерогенної мережі з частково спостережуваним станом розв‘язок такої задачі з використанням, наприклад, принципу максимуму Понтрягіна практично неможливий.
В роботі [2] запропоновано використовувати модифікований критерій узагальненої роботи О.А. Красовського для
оптимального управління АС мережі. У
відповідності до методу для досягнення
оптимального рішення у кожний поточний момент часу необхідно мінімізувати
функціонал з дискретним часом виду:

T
uT [n]D −1u[n] + uopt
[n]D −1uopt [n]

y = Y ( y0 , a, n, nk −1 )
де
– вектор-функція
оптимальних розв‘язків, що диференційована або кусково-диференційована;
a – вектор відмов, збоїв, відхилень параметрів системи управління від стандартних;
u[n] – вектор поточних управлінь;
uopt [n]

– вектор оптимальних управлінь,
невідомих до початку р задачі;
D = diag (d1 ,..., d r ) – задана діагональна
матриця відхилень параметрів системи
управління;
y[nk −1 ] = y0
– вектор початкових умов на
кожному черговому етапі пошуку оптимального розв‘язку.

,

(1)

Враховуючи, що остання складова
функціоналу узагальненої роботи (1) трактується як витрати на управління, і може
являти як енергетичні так і інформаційні
витрати (наприклад, витрати на розширення смуги пропускання, резервування
ресурсів, передачу додаткової управляючої інформації тощо), в роботі [2] запропоновано використовувати інформаційну
функцію втрат з гаусовським розподілом
умовної щільності ймовірності оцінюваного параметра.
Тоді, за умови лінійності функціонала (1) відносно управлінь, вираз для оптимального управління в кожний поточний момент часу має вигляд:
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uopt = −

nk −1

( y[n] − y[nk ])2 T ∂T 
B
V
Y
y
,
a
,
n
,
n
+
QЗ (Y ( y, a, n, nk ) , n )
(
)
(
)

∑
З
k
2
2σ
∂y 
n = nk −1
,

де V3 , Q3 , B – матриці, коефіцієнти яких
визначаються параметрами мережі;
y[n] – вектор оптимального (бажаного)
стану системи;
y[nk ] – вектор поточного стану системи;
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(2)

Метод урахування затримок управляючої та сигнальної інформації в корпоративних і телекомунікаційних мережах
У відповідності до загальної теорії
управління [3], процеси обміну інформацією між керованими об'єктами (напри-

клад, АС мережі) S i і системою управління можуть бути описані (векторними) диференційно-різницевими рівняннями або
∂T
рівняннями з аргументом, що відхиляєть[*]
∂y
– позначає транспоновану матрицю ся. Це допущення цілком справедливо для
дискретних систем із затримками, якими є
Якобі (матриця-стовпчик).
корпоративні комп'ютерні мережі. У загальному випадку маємо:
yas′ i ( t ) = f t , yasi ( t ) , K , yas i ( t − τi ) , uopti ( t − vi ) , ξ i ( t )
,
(3)

σ2 – дисперсія апостеріорного розподілу
величини y[nk ] ;

(

)

y (t )
– вектор стану об'єкта Si (інфорде as
маційний сигнал);

них функцій на відрізках t0 − τi ≤ t ≤ t0 ,
t0 − νi ≤ t ≤ t0 відповідно. Крім того, запіз-

– вектор управління (сигнал, що
управляє);

нювання в рівняннях (3) може істотно
впливати на стійкість рішення (навіть якщо початкова система без запізнювання
стійка) і призводити до появи періодичних рішень, до злипання рішень тощо.
Для розв‘язку рівнянь вигляду (3) зазвичай застосовують метод послідовної інтеграції (метод кроків) [4]. Проте аналіз рішень на стійкість є складним завданням,
загальний розв‘язок якого в усій області
існування, як правило, отримати не вдається.
Для спрощення завдання і отримання асимптотичних оцінок припустимо, що
система управління може бути описана з
прийнятною для даного випадку точністю
лінійними диференційними рівняннями з
b
коефіцієнтами i , постійними на інтервалі
спостереження:

i

u opt i ( t )

ξi ( t )

– вектор випадкових збурень, що

діють на Si ;

τi и νi – затримки yasi ( t ) та u opt i ( t ) відпо-

відно.
Мета
функціонування
системи
управління – досягти максимальної ефективності управління шляхом підвищення
ефективності обміну даними між сторонами. Однак результат докладених зусиль
стане відомий лише в момент часу T . На
інтервалі спостереження 0 ≤ t ≤ T можна
виробляти найкращі управляючі дії
u opt i ( t )

та прогнозувати кінцевий результат, лише спираючись на дані про поточний стан

yasi ( t )

.

Наявність запізнювань τi та νi призводить до якісних змін в постановці завдання і в методах пошуку рішень. Як по
чаткову умову (набір початкових умов)
слід зазначати не тільки значення функцій
yas ( t0 ) uopti ( t 0 )
,
, але і всі значення шукаi
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yas′ i ( t ) = bi yasi ( t − τi ) + uopt i ( t − vi ) + ξi ( t )
Основними методами розв‘язку рівнянь
типу (4) є: 1) розкладання в ряд за основними розв‘язками; 2) застосування інтегральних перетворень, для яких відомі
обернення; 3) використання різницевих
схем. Проаналізуємо ці методи.
Перший метод, розкладання в ряд за
основними розв’язами дає однорідне рівняння, що випливає з (4):
′ i ( t ) = bi yasi ( t − τi )
yas
.
(5)
Часткові рішення (5) слід шукати у
вигляді:
yasi ( t ) = exp ( αt )
.
(6)
Підставляючи (6) в (5) і скорочуючи
exp ( αt )
на
, отримаємо для визначення αi
так зване характеристичне рівняння:

.

bi αi exp ( −αi τi ) = 0

(4)

(7)
з характеристичним квазіполіномом
вигляду:
Φ ( αi ) = bi α exp ( −ατi )
.
Використання цього методу для
отримання узагальнених асимптотичних
оцінок пов'язано зі значними математичними труднощами, оскільки рівняння (7)
має нескінченну множину коренів і рішення в замкнутій формі отримати не
вдається.
Другий метод, застосування інтегральних перетворень, для яких відомі обернення. Запишемо зображення рівняння (4)
по Лапласу:

pYasi ( p ) = biYasi ( p ) exp ( − pτi ) + U i ( p ) exp ( − pνi ) + Ξ ( p )

.

(8)

Якщо відсутні збурення, то рівняння (8) матиме вигляд:
pYasi ( p ) = biYasi ( p ) exp ( − pτi ) + U i ( p ) exp ( − pνi )

,
(9)
Вважається [5], що для рівнянь з аргументом, що відхиляється, третій метод,
тобто апроксимація диференціальних рівнянь різницевими рівняннями, є особливо
ефективним.
Різницеве (3) рівняння з різницями
першого порядку для початкового рівняння (4) без адитивного шуму в спостереженнях має вигляд:

а його передаточна функція:
exp ( − pν i )
H ( p) =
1 − bi exp ( − pτi )
.
(10)
Таким чином, при використанні другого методу одержати асимптотичні оцінки поведінки системи при змінах відхилень або коефіцієнтів також неможливо,
оскільки рівняння (10) є трансцендентним
і для пошуку особливих точок доводиться
застосовувати чисельні методи.
управління. Пакети, що надходять, місyasi ( t ) − yasi ( t − ∆t )
≈ bi yasi ( t − k ∆t ) + uopt i ( t − m∆тять
t ) інформацію про параметри і стан ме∆t
,
(11) режі. Затримка сигналів, що управляють, в
загальному випадку не дорівнює затримці
∆
t
інформаційних
сигналів.
де
– елементарний інтервал;
Без втрати загальності результатів
k ∆t = τi – затримка інформації про стан
можна розглянути задачу для нормованооб'єкту;
∆t
=1
m∆t = νi – затримка сигналу, що управляє.
Tp
го елементарного інтервалу
. Тоді
Елементарний інтервал ∆t у цій зарівняння (11) має вигляд:
дачі логічно обирати рівним періоду надT
ходження пакетів p на вхід системи
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yasi ( n ) ≈ yasi ( n − 1) + bi yasi ( n − k ) + uopt i ( n − m ) , n = 0,1, 2,3, K
де yas (n) – функція стану об'єкту;
uopt ( n − m )
– сигнал, що управляє;
bi – коефіцієнт зворотного зв'язку;

k та m є затримками сигналів стану системи і управління відповідно. У загальному
випадку n ≠ m .
Після z-перетворення (12), отримаємо вираз для системної функції:
z −m
H (z) =
1 − z −1 − bi z − k .
(13)
Як відомо [3], умовою стійкості фуH z
нкції ( ) , що описується виразом (13), є
розташування полюсів всередині одиничного кола z-площини. Аналіз динаміки
H ( z)
переміщення полюсів
при змінах
ступенів змінної z і коефіцієнтів bi , тобто
аналіз стійкості системи, не викликає труднощів.
Таким чином, даний підхід дозволяє
легко дослідити систему на стійкість, що
особливо важливо для систем управління
корпоративною або телекомунікаційною
мережею.
В подальшому планується провести
аналіз асимптотичної стійкості системи
управління корпоративною мережею, математична модель якої описується диференційним рівнянням з аргументом, що
відхиляється, за наявності затримок сигнальної та управляючої інформації.
Висновки
Здатність сучасних корпоративних
(телекомунікаційних) мереж надавати якісні послуги користувачам в значній мірі
визначається розвиненістю механізму
управління мережею.
Функції ефективної системи управління не обмежуються моніторингом та
прогнозом стану мережі. Необхідно в реальному часі генерувати управляючі впливи. Для спрощення задачі знаходження
оптимального управління в кожний поточний момент часу, запропоновано викори-

.
(12)
стовувати модифікований функціонал
узагальненої роботи.
Складність управління обчислювальною мережею великого масштабу полягає в тому, що ніколи немає повної інформації про параметри і стан мережі, про
відмови і/або перевантаженнях окремих
мережних вузлів, маршрутів, сегментів
мережі. Інформація про стан мережі надходить на центр управління з затримкою,
яка носить випадковий характер, відповідно і сигнали (команди) управління надходять із запізненням.
У роботі запропоновано метод урахування випадкових затримок управляючої та сигнальної інформації за допомогою диференційних рівнянь з аргументом,
що відхиляється. Цей метод дозволяє легко отримувати асимптотичні оцінки стійкості системи при різних значеннях затримки сигналів і коефіцієнтів зворотного
зв'язку.
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ФОРМАЛЬНИЙ ОПИС ПРОСТОРУ ПОШУКУ
ПРИ СИНТЕЗІ РІШЕНЬ
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
Розглянуто питання формального опису простору пошуку при синтезі рішень в топологічному просторі. Досліджені математичні засади синтезу рішень як ланцюжків. Для
опису процесів в просторі спостережень запропоновано використати формальні граматики, за якими функціонує цифровий автомат синтезу рішень в сформованому просторі
рішень для об'єкта управління

Вступ
Управління зближенням однієї системи (пошукової) з іншою системою (об'єктом пошуку) за умов неповної апріорної
інформації відноситься до задач пошуку.
При цьому розуміється, що метою пошуку є виявлення об'єкту пошуку (ОП) як
задовільнення певних термінальних умов.
Методи теорії пошуку [1] можуть
бути застосовані при дослідженні проблеми пошуку рухомих об'єктів (РО) в
ортонормованому базисі евклідового простору.
Разом з тим при створенні сучасних
автоматизованих засобів і систем управління виходять з двох наукових напрямків: теорії перетворення інформації і теорії побудови різного роду перетворювачів
інформації.
Перший напрям включає загальну
теорію алгоритмів, абстрактну теорію
автоматів. У ньому розглядаються
загальні питання формалізації процесів
обробки інформації, а саме деякі підходи
щодо формального опису множини положень (станів) об'єктів, які утворюють деяку кінцеву область в просторі пошуку.
Другий напрям включає елементи
математичної логіки, абстрактну та структурну теорію автоматів. В ньому розглядаються принципи і методи побудови автоматів, які реалізують алгоритми обробки інформації, отримані на етапі їх абстрактного синтезу.
Актуальність
Умовно всі роботи з вирішення задач пошуку поділяються на три групи:

дискретний пошук, безперервний пошук,
ігрові задачі пошуку.
Методи дискретного пошуку використовуються стосовно об'єктів з кінцевою або рахунковою множиною станів.
Безперервний пошук має місце щодо
об'єктів множина положень (станів) яких
утворює деяку кінцеву або нескінчену область на площині або в просторі пошуку.
Дискретний та безперервний пошук
здійснюється щодо об'єктів, які не протидіють пошуковій системі.
Методи вирішення ігрових задач
пошуку використовуються щодо об'єктів,
які протидіють пошуковій системі.
Принциповою відмінністю задач
пошуку та переслідування є те, що при їх
вирішенні використовується поточна інформація. Якщо така інформація надходить в дискретні моменти часу з великими інтервалами, синтез алгоритмів переслідування може здійснюватись з використанням методів теорії дискретного пошуку.
В такому разі значний інтерес являє
застосування теоретико–автоматних методів при створенні систем синтезу та
прийняття рішень, що є новітнім для вирішення задач пошуку та переслідування і
не потребує складних обчислювальних
процедур численного рішення систем диференційних і трансцедентних рівнянь.
Тобто синтез оптимального рішення
при розв'язанні задач пошуку та переслідування у вигляді ланцюжка дій здійснюється з використанням інформаційних
множин опису стану об'єкта управління та
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простору пошуку в умовах повної чи неповної інформації.
Мета
Вирішення задач пошуку та переслідування в просторі пошуку та просторі
станів є актуальними задачами штучного
інтелекту.
Важливим питанням при рішенні
задач пошуку та переслідування є розробка та дослідження новітніх підходів до
синтезу рішень для автоматичних та автоматизованих
(ергатичних)
систем
управління в фізичному та віртуальному
(кібернетичному) просторі.
Застосування теоретико–автоматних
методів при вирішенні задач пошуку та
переслідування дозволяє перейти від ігрових до мінімально-перебірних процедур синтезу рішень, як багатокрокових
процесів, а система обмежень може бути
доповнена вилученнями з простору пошуку, які не можуть бути визначені в явному вигляді, як аналітичне рішення [1].
В такому разі простір пошуку перетворюється в простір рішень або простір
гарантованих рішень, в якому рішення
задачі пошуку або переслідування існує
та збігається незалежно від кількості та
взаємного розміщення ОП. Слід зауважити, що в такому разі система обмежень
буде врахована в просторі рішень, а час
вирішення задачі пошуку або переслідування практично не залежить від кількості
ОП.
Таким чином, метою є дослідження
способу опису простору рішення, як підпростору простору пошуку, а також застосування теоретико–автоматних методів при синтезі рішень в задачах пошуку
та переслідування в вигляді ланцюжків
часткових рішень.
Збіжність та стійкість синтезованих
таким чином рішень забезпечується за
умови попереднього формування множини простору пошуку, який враховує множину керованих та напівкерованих станів
об'єкту управління (ОУ).
Постановка задач
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В задачах пошуку та переслідування
використовується поточна інформація,
яка надходить в дискретні моменти часу.
В такому разі при синтезі рішень необхідно визначити інформаційний образ
простору рішень, в якому ОУ може вирішувати задачі пошуку та переслідування з
довільною кількістю ОП. Оновлення інформації щодо всіх ОП здійснюється з
дискретними інтервалами часу. Таким
чином, простір рішень буде перетворюватись в дискретні моменти часу, а синтезовані рішення, які за своєю сутністю можуть здійснюватись як комбіновані
управління ОУ, є засобом переведення
ОУ з однієї точки простору рішень в іншу
до досягнення цільової точки переміщення. Тобто стратегія управління ОУ складається з окремих рішень, здійснення
яких в певній послідовності призводить
до переміщення ОУ з початкової точки
реалізації стратегії управління ОУ в точку ціледосягання.
Для формування простору рішень,
як непустої підмножини простору пошуку, застосуємо теоретико–автоматні методи синтезу стратегій для прийняття рішень щодо управління ОУ. В такому разі
можна використовувати поняття цифрового автомата, яким буде об'єкт (пристрій,
алгоритм, програма, тощо), призначений
для перетворення похідної інформації в
інформацію (ланцюжок дій), які призводять до переміщення ОУ з початкової в
кінцеву точку простору рішень.
Використання цифрових автоматів
як об'єктів (алгоритмів) систем пошуку та
переслідування приймемо за основу для
подальших міркувань.
Результати досліджень дозволяють
сформувати загальний підхід до вирішення задач пошуку та переслідування як в
фізичному, так і в кібернетичному просторі.
Розв’язання задач
Надалі будемо мати на увазі, що використовується евклідова зв'язана система
координат, центр якої розміщено в точковому об'єкті, а вісь ординат співпадає з
будівельною віссю ОУ.
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Взагалі площина пошуку має деяку
систему обмежень. Наприклад, для двомірного евклідового простору простір
(площина) пошуку має вигляд, наведений
на Рисунку. При формуванні простору
рішень за важливе маємо визначення
приналежності точки (цільової точки, ОП)
простору пошуку.
Розглянемо спосіб визначення приналежності точки простору пошуку для
наведеного прикладу та визначимо загальний вигляд предиката приналежності
точки простору простору пошуку на прикладі двомірного евклідового простору.

Маємо дві ламані лінії
та
.
З'єднаємо точку
з
та
та .
Отримаємо
многокутник
, який обмежує частину площини пошуку. Назвемо обмежену
многокутником частину площини пошуку
простором спостереження Q.
Сформулюємо правило приналежності будь-якої точки площини пошуку
простору спостереження.
З'єднаємо довільно обрані по відношенню до площини пошуку внутрішню
точку
та зовнішню
з вершинами
многокутника
.

Рис. 1. Обмеження площини пошуку
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маємо:

- значення, яке приймає предикат

приналежності точки
простору спостереження Q за умови обмеження зазначеного простору m-кутником; - кут повороту вектору-вказівника при його пере-

+
+

+
+

+
+

+
=
. (2)
Виходячи з співвідношень (1) та (2), в визначимо предикат приналежності точки
простору спостереження в вигляді

міщенні від початку в кінець -ї границі
простору спостереження Q по часовій
стрілці.
В загальному вигляді границя простору спостереження Q задається неявною
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функцією
, яка є безперервною
та неопуклою.
Співвідношення (3) є загальним для
довільного багатомірного евклідового
простору.
Надалі для ОП, які належать простору спостережень, визначимо спосіб формування простору рішень, як підпростору простору спостережень.
Введемо для i-го ОП співвідношення, яке описує його властивості
де
- згладжені координати i-го ОП в
просторі спостереження Q,
- згладжені
значення вектору швидкості (першої похідної) i-го ОП в просторі спостереження
Q,
- припустиме значення дистанції
зближення ОУ з i-м ОП в просторі спостереження Q.
Слід зауважити, що в співвідношенвизначається вимогами
ні (4) значення
безпеки взаємодії об'єктів в просторі спостереження Q та невизначеністю переміщення ОП.
В загальному вигляді для і-го ОП
значення може бути визначено як
,
(5)
де

- припустиме значення зближення

- невизначеність, яка
ОУ з i-м ОП,
враховує динамічність i-го ОП.
В загальному вигляді значення
для k - мірного простору визначається
співвідношенням
,

де

(6)

- друга похідна відповідної коорди-

нати j вектору швидкості

i-го ОП, △t -

інтервал вимірювання.
З метою врахування невизначеності
для різних за фізичною сутністю просторів пошуку (фізичний, віртуальний, тощо)
доцільним є врахування невизначеності у
вигляді
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де

- перша похідна відповідної координати j вектору швидкості
i-го ОП,

- відповідна координата j вектору
i-го ОП,
- маса i-го ОП, - коефіцієнт,
який визначається сутністю простору пошуку та i-го ОП.
Таким чином, співвідношення (5) (7) дозволяють визначити вектор
для iго ОП.
Слід зазначити, що в квантовій механіці за ознакою невизначеності Гейзенберга
, де
- стала Планка.
Визначимо узагальнений формальний опис простору рішень.
Для i-го ОП визнається базис, для
якого задано співвідношення (4) у вигляді
(8)
де
- потенційні місця знаходження i-го
ОП, множина
визначаються характеристиками переміщення i-го ОП в просторі
керуємих і напівкеруємих станів у відповідності з припущенням , яке враховує
прогноз і динаміку переміщення i-го ОП.
Враховуючи співвідношення (8),
узагальнену модель i-го ОП можна задати
співвідношенням
(9)
де
- граматика та правила утворення
співвідношень при взаємодії ОУ та i-го
ОП.
Тобто в загальному випадку можна
за співвідношенням (9) ввести поняття
мови для формального опису процесів,
пов'язаних з вирішенням задачі пошуку та
переслідування.
В загальному випадку мова є нескінченною множиною, а нескінченні об'єкти важко задати, наприклад, простим
перерахуванням елементів [3, 4]. Будьякий кінцевий механізм задавання мови є
.
граматикою. В виразі (9) це
Формальна мова є безліччю ланцюжків в деякому кінцевому алфавіті. За мо-
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деллю (9) кінцевим алфавітом є співвідношення (4).
Для завдання опису формальної мови використовується алфавіт , в якому
сукупністю об'єктів, що називаються сим, кожну з
волами є множини
яких можна відтворювати в необмеженій
кількості екземплярів. В такому разі для iго ОП можна задати формальна граматику мови, тобто правила , за якими з символів будуються їх послідовності, які
належать визначеній мові. За правилами
правильні ланцюжки. Такими ланцюжками є описані в
термінах мови рішення, як алгоритми для
цифрового автомату [5, 6].
Правила формальної граматики
можна розглядати як продукції (правила
виведення), тобто елементарні операції.
В такому разі граматику
визначимо як граматику загального виду
,
(10)
де
- множина нетермінальних позицій,
- множина термінальних (кінцевих) позицій,
- кінцева множина правил (продукцій), яка вміщує хоча б одну нетермінальну позицію,
- початкова нетермінальна позиція i-го ОП.
Множина термінальних позицій має
належати простору пошуку, тобто
(11)
Таким чином, згідно (10)
регламентує індивідуальну стратегію поведінки (переміщення) i-го ОП, виходячи, наприклад, з вимог політики безпеки (для
інформаційно-телекомунікаційних
систем), нормативних документів (на транспорті), цілі переміщення в просторі спостереження, тощо.
Для множини початкових нетермінальних позицій i-го ОП обов'язковою є
вимога приналежності його цілі переміщення
простору спостережень Q, тобто
Q.
При вирішенні задач пошуку та переслідування слід враховувати модель ОУ

(12)
де базис ОУ
,
(13)
для якого задано співвідношення
,
(14)
а також співвідношення (11).
Слід зазначити, що співвідношення
(14) для ОУ є аналогічним співвідношенню (4) для i-го ОП. Координати
зв'язані з центром мас, а сама система координат є зв'язаною з ОУ. Тобто вісь ординат зв'язаної системи координат ОУ співпадає з будівельною віссю ОУ в широкому сенсі, що дозволяє зробити узагальнення щодо фізичних і кібернетичних об'єктів в фізичному та віртуальному просторі пошуку та переслідування. Вектор
швидкості
має мірність простору спостереження, а його елементами є значення
згладжені координати вектору швидкості
(першої похідної) в ОУ в просторі сповідображає
стереження Q. Значення
припустиму значення дистанції зближення ОУ з i-м ОП в просторі спостереження
Q.
В співвідношенні (13) множина
вироджена в одну точку внаслідок того,
що система координат, яка використовується для пошуку та переслідування, є
зв'язаною з ОУ. Множина
визначається характеристиками переміщення ОУ в
просторі керуємих і напівкеруємих станів
у відповідності з припущенням
та враховує динамічні можливості ОУ.
Значення
визначається людиноюоператором чи ергаматом з огляду на вимоги безпеки, нормативних та керівних
документів або експертними знаннями.
В такому сенсі ОУ є керованою ергатичною системою в просторі пошуку Q.
Граматику
з співвідношення (12)
визначимо для ОУ як регулярну.
,
(15)
де

- множина нетермінальних позицій ,
- множина термінальних (кінцевих)
позицій,
- кінцева множина правил
(продукцій), яка вміщує хоча б одну нете-
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рмінальну позицію,
- початкова нетермінальна позиція ОУ.
Тоді для переміщення ОУ в базисі,
визначеному співвідношенням (13), можна задати n ланцюжків
, які характеризуються переміщенням відображаємої точки ОУ в просторі спостереження
, є обраними значеннями характеристик
переміщення які визначаються динамічними та фізичними обмеженнями щодо
можливих управлінь ОУ.
Тобто
(16)
для кожного -го ланцюжка -го рішення.
Таким чином, система (16) визначає
приналежність характеристик ОУ множині припустимих при вирішенні задачі пошуку та переслідування ОУ для всіх ОП.
Стратегія переміщення ОУ в просторі пошуку є конкатенацією ланцюжків
переміщення, кількість яких обумовлена
динамічними характеристиками ОУ, обмеженнями простору пошуку, динамічними характеристиками всіх ОП, обмеженнями політики безпеки для інформаційних об'єктів та суб'єктів , а також іншими вимогами, які є обов'язковими для
всіх об'єктів в просторі пошуку.
Слід зазначити, що формальна граз співвідношення (15) є проматика
джуючою і використовується для побудови "правильних" ланцюжків. При цьому
послідовність правил
в процесі породження ланцюжка
є його виводом.
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побудований за такою граматикою, має
кінцеве число станів. Тобто мова зазначених граматик є регулярною, а синтезований за ними цифровий автомат має бути
кінцевим автоматом.
Таким чином, виходячи з можливостей граматик (10) і (15), можна запропонувати узагальнені автоматні моделі побудови ланцюжків при синтезі стратегій
керування для прийняття рішень в разі
довільної поведінки всіх ОП.
Розглянемо процес синтезу стратегій поведінки щодо ціледосягаючого керування ОУ в просторі пошуку .
Слід зазначити, що основні об'єкти
є базовими елементами непусмоделі
тої множини , які можна визначити як
алфавіт.
Ланцюжки
будемо вважати орієнтованими зліва направо. Довжиною ланцюжка буде кількість базових елементів
множини , які входять в цей ланцюжок.
Нехай
,
(18)
де
- l-та підмножина алфавіту, яка не є
пустою.
Позначимо ланцюжок
,
(19)
де
операція конкатенації символів
(базової складової мови).
Тоді, виходячи з співвідношень (18)
та (19), для операції конкатенації
(об'єднання ланцюжків) будуть справедливими властивості замкненості
,
(20)
та асоціативності
,

(21)

Тобто
.

(17)

де

множина усіх можливих лан-

Критерій відбору при розрахунку і
конкатенації ланцюжків
за співвідно-

цюжків, складених з кінцевої множини
базових елементів
, які включають пу-

шенням (17) може входити до правил
ОУ.
Граматики (10) та (15) за Хомським
[4] відносяться до третього типу і є автоматними. Кінцевий автомат (алгоритм),

стий ланцюжок .
Тоді з урахуванням (20) та (21) можна зазначити, що множина
є форма-
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льною мовою, яка визначена на алфавіті
.
Зазначимо, що мову
засновано на
обмеженнях, які накладаються на систему
напіввідношень (продукції) Туе [3]. Тобто
граматика
визначена як механізм породження ланцюжків

.

Визначення формальної граматики
вимагає наявності ще одного алфавіта
,
(22)
який за своєю сутністю є алфавітом опису простору рішень для ОУ, що обумовлює зручність алфавітного способу завдання інформації для ОУ.
З точки зору об'єкту, який сприймає
інформацію, інформація є дискретною і
алфавітною, а алфавітний спосіб надання
(завдання) інформації в технічній або ергатичній системі за співвідношенням (22)
можна вважати універсальним.
В такому разі ОУ (технічна або ергатична система) виконує функції перетворення інформації.
Виходячи з наведених міркувань,
припустимо, що є деяке явище
з деякого класу явищ

(17), яке призводить до

появи деякого визначеного явища
класу явищ

з

. В такому разі маємо спра-

ву з перетворенням інформації
.

(23)

З абстрактної точки зору згідно (23)
можна здійснити відображення
явища
в явище
певним об'єктом
(ОУ), який є перетворювачем інформації.
Перетворення
є детермінованим
та однозначним. В цьому разі вихідна інформація повністю визначає похідну. Наприклад, формування ознаки приналежності (3). При цьому еквівалентність перетворення
не є обов'язковою і
.
Тим самим синтез ланцюжків

є

перетворенням похідної інформації з використанням двійкового кодування.

В такому разі синтез ланцюжків

є

результатом функціонування детермінованого кінцевого автомату, який в загальному вигляді є п'ятіркою
,
(24)
де
- базис, в якому описано стан ОУ
(алфавіт),
- алфавіт стану автомату,
- функція переходів для ОУ,
- початковий стан автомату,
- множина
кінцевих станів автомату.
Функція переходів
в співвідношенні (24) є множиною кінцевих точок
станів кінцевого автомату, яким є ОУ при
його переміщенні в просторі пошуку .
Розглянемо формальний підхід щодо формування алфавіту стану ОУ.
Попередньо при вирішенні задачі
пошуку та переслідування було сформовано простір пошуку , в якому згідно (3)
ОУ згідно (3) мають ознаку приналежності .
Визначимо алфавіт
у вигляді
, (25)
- припусде - час, - кількість ОП,
тимі для ОУ напрямки переміщення в
просторі спостереження .
Фактично
в співвідношенні (25) є автоматним відображенням підмножини станів i-го ОП на
множину , а
є множиною автоматного відображення, яке задовольняє умовам
повноти для ОУ.
визначає просторове
Множина
автоматне відображення
в множину ,
включаючи пусті відображення .
Синтез ланцюжків для ОУ здійснюється в просторі , який фактично є простором рішень. Синтезовані ланцюжки
можуть бути побудовані тільки в просторі
гарантованого існування реалізуємих
управлінь ОУ при вирішенні задачі ціледосяжності
.
При врахуванні
ланцюжки
визначаються за будь-яким методом пошуку (евристичним або з використанням
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нейронних мереж) за певним критерієм
відбору та правилом зупинки.
Тим самим, задача синтезу ланцюжків перестає бути ігровою, а пошук відображення похідного алфавіту стає мінімально-переборною процедурою в просторі
рішень
для ОУ.
При відображенні ланцюжків рішень для людини-оператора в технічній
ергатичній системі реалізовується гарантоване керування ОУ за умови первинного аналізу мовних конструкцій похідного
алфавіту. Тобто лексичний та семантичний аналіз мовних структур дозволяє визначити множину керованих станів ОУ.
Висновки
Застосування теоретико–автоматних
методів при вирішенні задач пошуку дозволяє перейти від ігрових до мінімальноперебірних процедур синтезу рішень, як
багатокрокових процесів, а система обмежень може бути доповнена вилученнями з простору пошуку, які не можуть бути
визначені в явному вигляді, як аналітичні
рішення.
В такому разі простір пошуку перетворюється в простір рішень, в якому
враховується система обмежень та властивості переміщення всіх об'єктів пошуку. Для спрощення процедури пошуку та
переслідування синтез рішення має здійснюватись з врахуванням особливостей
ОУ.
Задача пошуку та переслідування,
оцінювання ситуації та синтезу стратегій
ціледосягнення в просторі пошуку за своєю сутністю є задачею перетворення вхідної інформації в вихідну для автоматизованої чи автоматичної системи синтезу
та прийняття рішень.
При вирішенні задачі пошуку та переслідування для об'єкта управління синтезується інформаційний клас (образ) у
вигляді ланцюжків рішень, який є похідним щодо параметрів переміщення та
властивостей об'єктів пошуку, які розпізнаються і аналізуються системою прийняття рішень.
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За теоремою Кліні граматика об'єкту
управління регламентує індивідуальну
стратегію вирішення задачі пошуку та переслідування, виходячи, наприклад, з вимог політики безпеки (для інформаційнотелекомунікаційних систем), нормативних документів (на транспорті), цілі переміщення в просторі спостереження, тощо.
Отримані результати можуть бути
використані при розробці алгоритмів пошуку та переслідування в фізичному та
кібернетичному просторі, а також при
створенні систем запобігання конфліктів
на транспорті та в системах захисту об'єктів інформаційної діяльності.
Список літератури
1. Ким Д.П. Методы поиска и преследования подвижных объектов /
Д.П.Ким - М. : Наука. 1989. - 336с.
2. Семко В.В. Модель конфлікту
взаємодії об’єктів кібернетичного простору //Проблеми управління та інформатизації: зб. наук. пр. - К.: НАУ, 2012. №2(38). - С.88-92.
3. Гладкий А. В. Формальные грамматики и языки / А. В. Гладкий. - М. : Наука. 1973. - 368 с.
4. Душкин Р.В. Функциональное
программирование на языке Haskell / Р. В.
Душкин - М.: ДМК Пресс. 2007. - 608с.
5. Глушков В.М. Логическое проектирование дискретных устройств / В. М.
Глушков, Ю. В. Капитонова, А. Т. Мищенко - К.: Наук. думка. 1987. - 264 c.
6. Глушков В. М. Синтез цифровых
автоматов / В. М. Глушков - М. : Физматгиз. 1962. - 476 с.

112
УДК 004.03
Соловьев А.В.,
Майструк Д.В.,
Бондаренко В.Н., к.т.н.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ VOIP СВЯЗИ
ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ TCP/IP СЕТИ
Национальный технический университет Украины «КПИ»
Рассмотрены проблемы, возникающие при внедрении и эксплуатации VoIP сетей. Предложены пути решения данных проблем при помощи реорганизации сети связи. Особое
внимание уделено качеству, безопасности связи и снижению финансовых затрат.

Введение
Большинство современных организаций, будь-то коммерческие, государственные или любые другие, используют в своей
работе локальные вычислительные сети
(ЛВС) на базе протоколов сетевого уровня
семейства TCP/IP. Развитие Интернет и
TCP/IP сетей в общем дали мощный толчок
к повсеместному внедрению IP-телефонии
(VoIP). Технологии VoIP позволяют компаниям снижать затраты на телефонию как на
этапе внедрения, так и на протяжении всего
жизненного цикла инфраструктуры связи.
IP-телефония обладает множеством
положительных качеств:
дешевизна внедрения и эксплуатации;
высокая скорость внедрения;
обеспечение высокого качества передачи речи по сетям передачи данных;
легкая интеграция с существующими
сетями связи;
возможность подключения к операторским сетям по различным стандартным
протоколам;
возможность использования внутренней нумерации, снижение затрат на телефонию в целом;
развертывание на базе опорной
TCP/IP сети;
удобство администрирования и высокая надежность при эксплуатации.
Однако при попытке построения системы IP-телефонии на базе существующей
IP сети без изменения ее структуры в большинстве случаев возникали проблемы, перечеркивающие все положительные стороны VoIP:
несоответствие пропускной способности ЛВС и каналов передачи данных для
корректной работы VoIP системы;

отсутствие необходимого уровня
безопасности при использовании недорогого оборудования и подверженность VoIP
системы внутренним атакам;
сложность администрирования VoIP
оборудования.
Работа посвящена анализу перечисленных проблем и их решению с минимальными затратами финансовых ресурсов. При
этом в качестве базового протокола VoIP
связи рассматривается наиболее динамично
развивающийся в корпоративном секторе
открытый протокол SIP [1].
Рост трафика в корпоративных сетях
Популярность технологий облачных
вычислений, сетевых средств хранения данных, развитие и распространение всевозможных Интернет ориентированных медиа
сервисов, увеличение количества сетевых
устройств, необходимых одному сотруднику, привели к взрывообразному росту трафика в корпоративных ЛВС (так называемая
«проблема лавины данных»). Кроме того,
увеличение количества устройств создает
проблему широковещательных штормов,
что может парализовать работу сети.
Закон Мура, ранее описывавший развитие микросхем, удивительно точно описывает изменения в современных ЛВС. Удваивающаяся мощность сетевых вычислительных устройств позволяет обрабатывать
и хранить вдвое большие объемы данных, а
с учетом снижения стоимости – ведет к их
повсеместному внедрению и росту генерируемого ими трафика в два раза за год [2].
Вместе с тем, рост скорости каналов передачи данных отстает от роста генерируемого
трафика на 30 – 50% [3]. Эти два фактора
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приводят к перегрузкам сети и, как следствие, к увеличению задержек и потерям пакетов, что критично для VoIP.
Согласно стандарту ITU G.114 задержка при передаче речи от абонента к
абоненту до 250 – 300 мс считается удовлетворительной, при задержке более 400 мс
использование VoIP связи не имеет смысла.
На графике (рис. 1) показана экспертная
оценка качества связи в зависимости от задержки при передаче речи [4].
Максимальная задержка при кодировании
голосового сигнала для современного оборудования не превышает 60 мс, исходя из
этого – время прохождения пакетов в сети
для комфортной работы VoIP не должно
превышать 120 мс. Чтобы добиться таких и
меньших значений задержки в больших
ЛВС, где голосовой и весь остальной трафик
не разделяются и обрабатываются совместно, требуются значительные финансовые
затраты на дорогостоящее оборудование.
Безопасность и шифрование в
SIP
Протокол SIP имеет множество неоспоримых преимуществ, таких как:
открытость;
невысокая стоимость оборудования;
удобство администрирования и развертывания;
низкие тарифы, поддержка множеством операторов. Однако в стандартном виде
этот протокол не обеспечивает шифрования.
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SIP – (Session Initiation Protocol – протокол установления сеанса) используется
только для терминирования звонков и определяет способ согласования между клиентами открытия канала обмена данными на основе транспортного протокола передачи
трафика реального времени (или другого),
чаще всего RTP. В корпоративных сетях, где
вопросы безопасности стоят не на последнем месте, необходимо шифровать не только сам разговор (RTP), но и сеанс инициализации звонка (SIP), содержащий DTMF, номера, имена абонентов и пр.
Наиболее простым и универсальным в
использовании механизмом шифрования
является построение IPsec туннеля от конечной точки включения (например, IP АТС
офиса) до центрального софт свича организации. Использование IPsec увеличивает
скорость канала, необходимую для удовлетворительной работы VoIP, на 30 – 50%, а
также увеличивает временные задержки
прохождения пакетов. Данный недостаток
этого метода шифрования не позволяет его
использовать в условиях, описанных в предыдущем разделе.
Другим способом шифрования является связка протоколов SRTP+TLS. SRTP
(Secure Real-time Transport Protocol – безопасный протокол передачи данных в реальном времени) является версией протокола
RTP с поддержкой AES шифрования. Использование протокола SRTP не увеличивает объём передаваемых данных.

Рис. 1. Зависимость удовлетворения пользователей качеством связи от задержки
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Существует версия SRTP с использованием метода обмена ключей по алгоритму Диффи-Хелмана (алгоритм, позволяющий двум сторонам получить общий секретный ключ, используя незащищенный от
прослушивания, но защищённый от подмены канал связи) [5]. Эта версия протокола
называется ZRTP, но она является коммерческой, что противоречит условию минимальных финансовых затрат.
Для шифрования SIP сообщений
можно использовать SIPS (протокол SIP с
шифрованием сигнального трафика на
транспортном уровне с применением TLS
(Transport Layer Security – безопасность
транспортного уровня – криптографические протоколы, обеспечивающие защищенную передачу данных между узлами
TCP/IP сети)). Данная связка является наиболее удачной, но пока не поддерживается
большим количеством оборудования, а закупка нового противоречит условию минимальных финансовых затрат.
При построении системы VoIP связи
на базе имеющийся IP сети без ее реорганизации, возникает серьезная проблема защиты от несанкционированного доступа к
VoIP оборудованию (центральный софт
свитч, IP АТС, IP телефоны и пр.) из корпоративной сети. Так как SIP софт свитч не
требует высокой производительности аппаратного обеспечения сервера, на котором
работает, то при наличии свободного доступа из корпоративной сети, он может быть
выведен из строя простой DDoS атакой
внутренней ботнет сети.
Развертывание и администрирование систем VoIP связи
Развертывание полноценной системы
VoIP связи с поддержкой всех функций и
использованием Ethernet IP телефонов чаще всего не требуется и связано с большими финансовыми затратами. Построение
такой системы оправдано лишь при планировании офиса «с нуля», выделении отдельной IP сети для IP телефонов и четком
понимании задач системы голосовой и видео связи в конкретной организации.
К сожалению, в Украине часто наблюдается ситуация использования дорогостоящего оборудования VoIP связи (напри-

мер, Cisco UC Phone 7965, Cisco 2911 Voice
Bundle) для решения тривиальных задач
голосовой связи между абонентами. Такие
задачи можно решить с намного меньшими
финансовыми затратами при сохранении
качества связи.
При наличии действующей системы
аналоговой телефонной связи, наиболее
простым и быстрым вариантом подключения офиса к существующей VoIP системе
организации является замена аналоговой
АТС на цифровую с поддержкой SIP, что
не приводит к кардинальным изменениям в
аналоговой телефонной и IP сетях. В таком
случае не требуется физический монтаж
опорной IP сети от станции к абоненту и
закупка дорогостоящих IP телефонов; используются аналоговые телефоны, подключенные с помощью имеющегося телефонного распределительного провода к IP
АТС. Единственным условием для корректной работы такой системы является
соответствующий требованиям по скорости
и задержкам канал передачи данных от IP
АТС к центральному софт свичу организации.
Сопоставим затраты на организацию
VoIP системы, требования к которой приведены в табл. 1. Применение IP АТС
(Samsung OS-707MA), модулей расширения
(KP-AP4-WMG+SIP), системных телефонов
с поддержкой SIP (Samsung OfficeServ,
ERICSSON-LG, Siemens HiPath) снизит расходы на развертывание и дальнейшее обслуживание системы VoIP связи (табл. 3)
более чем в два раза по сравнению с решением Cisco (ядро Cisco 2911 VoiceBundle,
PVDM3-16, UC LicensePAK; модуль расширения Cisco
Four-port Voice Interface
Card – FXO (Universal)), затраты на
реализацию которого приведены в табл. 2.
Однако, в случае использования
имеющейся IP сети для построения VoIP
системы, централизованное администрирование (например, из головного офиса) такой системы усложняется различной адресацией, различными принципами маршрутизации и разделения сетевого трафика в
имеющихся сетях объектов (филиалов,
офисов, производственных предприятий).
Учитывая вышеизложенное, приходим к
необходимости реорганизации имеющейся
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IP сети для обеспечения качества и безопасности VoIP связи.
Реорганизация корпоративной
IP сети с учетом требований VoIP
Рассмотрим построение TCP/IP сети
организации, состоящей из одного центрального офиса, который является ядром
сети, и двух зависимых филиалов. Данный
пример легко экстраполируется на сети
любого размера.
На рис. 2 представлена карта сети, которая поможет разобраться с нюансами
разделения сетей центрального офиса и
филиалов. Основной идеей, используемой
для решения описанных проблем VoIP, яв-

115

ляется разделение сетей на канальном
уровне (Level 2) c помощью коммутаторов
второго уровня (L2 коммутаторы, стоимость которых начинается от 800 грн.) с
поддержкой VLAN (Virtual Local Area Network).
VLAN – это логическая ("виртуальная") локальная компьютерная сеть, представляющая собой группу хостов с общим
набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения.
Таблица 1.

Требования к VoIP системе
4 Входящие аналоговые линии
4 входящие цифровые линии
1 уровневый IVR (4 канальный автооператор)
4 системных телефона (2 связки директор/секретарь)
Возможность использования стандартных аналоговых телефонов (до 20 шт.)
Таблица 2.
Затраты на VoIP систему на базе ядра Cisco
Наименование
Cisco 2911 Voice Bundle, PVDM316, UC License PAK
Cisco Four-port Voice Interface
Card - FXO (Universal)
Cisco UC Phone 7965, Gig
Ethernet, Color
Шлюз для аналоговых телефонов,
8
Блок питания для Cisco UC
Phone 7900 series

Cisco
Ядро
Модули расширения
Аппараты (директор/
секретарь)
Аппараты (аналоговые)
Дополнительные расходы
Работы по настройке

Цена,
грн. c
НДС

Сумма,
грн. c
НДС

1

19000,00

19000,00

1

5480,00

5480,00

4

3750,00

15000,00

2

2225,00

4450,00

4
1

280,00
13500,00

1120,00
13500,00
58550,00

Колво

Таблица 3.
Затраты на VoIP систему на базе ядра Samsung

Samsung
Ядро
Модули расширения
Аппараты (директор/секретарь)
Аппараты (аналоговые)
Дополнительные расходы
Работы по настройке

Наименование
Samsung OS-707MA
KP-AP4-WMG+SIP
SMT-i3105D
Блок питания для SMT-i3105D

VLAN имеет те же свойства, что и фи-

Колво
1
4
4
0
4
1

Цена,
грн. c
НДС
8486,40
753,60
1416,00
0,00
283,20
6000,00

Сумма,
грн. c
НДС
8486,40
3014,40
5664,00
0,00
1132,80
6000,00
24297,60

зическая локальная сеть, но позволяет ко-
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нечным станциям группироваться вместе,
даже если они не находятся в одной физической сети. Такая реорганизация может
быть выполнена на основе программного
обеспечения вместо физического перемещения устройств [6]. L2 коммутаторы гарантируют скорость переправления фреймов, обеспечиваемую средой передачи
данных, и не дают задержки, которая возникает при использовании традиционных
программно-ориентирован-ных
методов
коммутации с помощью маршрутизаторов.
В традиционных сетях с коммутаторами, не поддерживающими VLAN, весь
широковещательный трафик попадает во
все порты. VLAN увеличивает производи-

тельность сети, помещая широковещательный трафик внутри маленьких и легко
управляемых логических доменов. VLAN
позволяет администратору создавать, группировать и перегруппировывать сетевые
сегменты логически и немедленно, без изменения физической инфраструктуры и отсоединения пользователей и серверов. Как
видно из рис. 2, все рабочие станции и
прочая сетевая техника центрального
офиса и каждого филиала (выделены пунктирными линиями) вынесены в отдельные
VLAN (центральный офис –VLAN#2, филиал 1 – VLAN#4, филиал 2 – VLAN#3), а IP
АТС и SIP софт свитч объединены в одну
VLAN (VLAN#1).

Рис. 2. Карта корпоративной IP сети
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Данная виртуальная локальная сеть
(VLAN#1) не имеет выхода в Интернет и
связи с локальными сетями центрального
офиса и филиалов. Перемещение всей
инфраструктуры VoIP в отдельную закрытую VLAN позволило максимально
обезопасить оборудование VoIP и отказаться от шифрования данных VoIP там,
где это невозможно средствами имеющегося оборудования.
Поскольку для обеспечения защиты
все IP АТС и SIP софт свитч внесены в
отдельную VLAN, для доступа к ней и
удобного администрирования VoIP оборудования из любой точки сети установлен сервер VPN (VPN шлюз) с шифрованием 128 бит. Данная мера позволила
полностью обезопасить телефонную сеть
от рядовых пользователей корпоративной
сети и от атак из сети Интернет. Связь
между виртуальными локальными сетями
реализуется центральным маршрутизатором.
Для корректной работы VoIP необходима стабильная полоса пропускания
канала связи. В данной корпоративной
сети это требование реализовано следующим образом: скорость доступа для
VLAN#2,3,4 ограничена до значения, равного скорости транспортного канала передачи данных до центрального коммутатора минус 64 кбит/с*количество абонентов телефонной сети офиса или филиала.
Например, скорость канала связи центральный офис-филиал равна 100 Мбит/с,
количество абонентов телефонной связи в
филиале – 40 человек. Имеем скорость
канала передачи данных между внутренней ЛВС филиала и центральным офисом/Интернет – 97 Мбит/с. Уменьшение
скорости канала на 3 Мбит/с не скажется
на качестве работы сетевых сервисов для
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пользователей, но позволит решить проблему потери пакетов и увеличения времени задержек, что критично для VoIP
телефонии.
Выводы
Выделение виртуальной сети для
VoIP оборудования из общей ЛВС на логическом уровне позволило с минимальными финансовыми затратами избавиться
от проблем, связанных с сетевой инфраструктурой. Данное решение является
простым во внедрении и обслуживании и,
даже с учетом стоимости L2 коммутаторов с поддержкой VLAN, значительно менее дорогим, чем обновление VoIP оборудования или увеличение скорости транспортных каналов.
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ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ МЕРЕЖ НА КРИСТАЛІ
З НЕРЕГУЛЯРНИМИ ТОПОЛОГІЯМИ
Національний технічний університет України «КПІ»
Проведено огляд різних підходів до моделювання мереж на кристалі (МнК). Розроблено
симулятор МнК, у якому топологія задається матрицею зв’язків між роутерами, що керують трафіком за допомогою таблиць маршрутизації. Розглянуто можливості симулятора МнК та представлені результати його апробації на прикладі регулярних і квазіоптимальних мереж

Постановка задачі
З метою дослідження можливостей
мереж на кристалі (МнК) існує необхідність у їх моделюванні. Залежно від рівня
деталізації розрізняють моделі низького
та високого рівнів.
Низькорівневе моделювання – емуляція роботи мережі на рівні логічних вентилів. Компоненти моделі формуються із
застосуванням мов опису апаратури (наприклад, Verilog або VHDL). При цьому
їх функціонування аналізується за допомогою спеціалізованих програм моделювання апаратних засобів (наприклад, пакет ModelSim). Така модель може бути
синтезованою за допомогою спеціалізованих САПР. Недоліком даного підходу є
значні витрати часу на побудову моделі
та моделювання [1]. Його доцільно використовувати для оцінювання ефективності окремих рішень при побудові МнК.
Високорівневе моделювання – симуляція роботи мережі на рівні розповсюдження потоків даних. Цей підхід характеризується швидкістю розробки, гнучкістю налаштувань та значно меншим
часом моделювання. Дані моделі поділяються на ті, що синтезуються, та такі, що
не синтезуються.
Моделі, що синтезуються, формуються із використанням мови SystemC. Це
мова проектування та верифікації моделей системного рівня, реалізована у вигляді С++ бібліотеки з відкритим кодом.
Бібліотека містить ядро подієвого моделювання, що дозволяє отримати викону-

вану модель пристрою. Мова застосовується для побудови транзакційних і поведінкових моделей, а також для високорівневого синтезу пристроїв. SystemC використовує ряд понять, схожих до тих, які
мають мови опису апаратури VHDL і
Verilog – інтерфейси, процеси, сигнали,
подієвість, ієрархія модулів. Завдяки цьому SystemC придатна для поведінкового
моделювання та RTL-синтезу (Register
transfer level – на рівні регістрів).
SystemC широко використовується
серед розробників МнК. На основі
SystemC створена бібліотека Xpipes [2],
що дає можливысть здійснювати повний
цикл моделювання та синтезу МнК [3, 4].
У роботі [5] запропонована високорівнева
SystemC-модель ARTS для порівняльного
моделювання мережевого та шинного методів побудови систем на кристалі. На
основі SystemC достатньо відомими є симулятори Noxim [6], NIRGAM [7] та інші.
Популярність SystemC обумовлена
тим, що вона базується на мові С/С++.
Однак за своєю природою С/С++ є послідовною мовою, у той час як процеси в
апаратурі відбуваються одночасно і паралельно. Це вимагає опанування нової парадигми програмування, а також специфічних інструментів, таких як процеси,
події, сигнали та ін.
Згідно з роботою [8] максимальна
швидкість моделювання за допомогою
ModelSim
становить
приблизно
3,2∙103 циклів/с, SystemC – 20∙103 циклів/с, при цьому кристал FPGA функціонує із частотою від 50 МГц (50∙103 цик-
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лів/с). Найшвидшим є прототипування
МнК в FPGA, але воно вимагає великих
витрат у часі на розробку проекту та наявності спеціального обладнання.
Альтернативою може слугувати симуляція, що представляє собою тестування моделі розповсюдження даних у МнК,
описаної мовою високого рівня. Так, у
дослідженні [9] у вигляді формули представлено залежність швидкості паралельної обробки даних від параметрів МнК та
аналіз впливу на неї затримок при передачі даних зі збільшенням розмірності
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мережі. У праці [10] використовується
моделювання у мережах Petri у середовищі симулятора Visual Object Net для
аналізу конкуренції, взаємодії та конфліктів даних у комунікаційному середовищі
МнК. Окремо слід відзначити роботи
[11, 12], де запропоновано універсальний
програмний симулятор мовою Java та наведено результати моделювання різних
регулярних топологій. Проте, введення
нової топології вимагає переробки архітектури симулятора.
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Рис. 1. Верхній рівень моделі МнК із нерегулярною топологією

Рис.
2. Модель МнК на рівні роутера

У працях [13, 14] запропоновано
підхід до побудови квазіоптимальних нерегулярних топологій МнК, що мають
кращі характеристики, порівняно з регулярними. Існує необхідність у високорівневому порівняльному моделюванні нових квазіоптимальних топологій із поширеними регулярними.
Симулятор нерегулярних МнК
У працях [15, 16] запропоновано
швидку високорівневу модель МнК на
основі мережевої моделі OSI з застосуванням мови Java та фреймворку

Qt Jambi. Компоненти даної моделі було
модифіковано з метою моделювання нерегулярних топологій: у результаті кожний роутер містить таблицю маршрутизації, а топологія МнК задається за допомогою матриці зв’язків між роутерами.
Структура моделі ілюструється
рис. 1, 2. За кожен компонент моделі
OCNS (On-Chip Network Simulator) відповідає власний модуль. Модуль верхнього
рівня ієрархії Runner керує процесом моделювання. Модуль RunnerData управляє
доступом до ресурсів мережі та містить
модулі Config, Network і Statistic. Модуль
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Config відображає налаштування моделі
відповідно до параметрів вхідного файлу.
Модуль Network відповідає за побудову
мережі, переміщення трафіку та збір статистики і містить множину модулів Core
та Router. Модуль Core симулює роботу

IP-ядра: генерацію пакетів із заданою частотою, дроблення їх на фліти та відправку
роутеру, прийняття флітів, відтворення
вихідного пакету, збір статистики. Модуль Router моделює роботу роутера і містить таблицю маршрутизації Routing

Табл. 1. Параметри конфігураційного файлу

Параметр
Зміст
Netlist
Матриця з’єднань
Routing
Таблиця маршрутизації
VLinkSize
Розмір буфера віртуального каналу, флітів
VLinkCount
Кількість віртуальних каналів
FlitSize
Розмір фліта, бітів
PacketSizeAvg
Середнє значеня довжини пакету
PacketFixed
Опція. Фіксована довжина пакету
RunCount
Кількість прогонів симулятора
RunTime
Час моделювання, прийнятих пакетів
WarmUpTime
Час насичення моделі, прийнятих пакетів
Table, схему комутації Allocator та женість вхідних і вихідних буферів роумножину контролерів вхідних та вихідних тера та IP-блоку тощо.
з’єднань – PlinkRx та PLinkTx відповідно.
Симулятор реалізовано мовою проДля наочності, на рис. 2 не вказаний мо- грамування Java з використанням фреймдуль управління Contol, що координує ворку Qt Jambi [17], що надає всі переваги
роботу всіх підсистем роутера. Контроле- об'єктно-орієнтованого
програмування,
ри PLinkRx та PLinkTx містять буфери кросплатформності програмних рішень і
для флітів вхідних та вихідних пакетів – швидкості їх розробки. Повна незалежBufferRx та BufferTx відповідно. Кожен із ність компонентів OCNS дає можливість
буферів організований у вигляді набору виконувати розробку, модифікацію та апчерг віртуальних каналів. BufferRx додат- робацію різних моделей МнК.
ково містить інфомацію для комутації
Апробація моделі OCNS
Data-флітів, що передаються вслід за
Проведено моделювання mesh, torus,
Head-флітом вхідного пакету.
деревоподібної та квазіоптимальних тоПараметри моделі задаються за допологій із кількістю зв’язків від 8 до 18
помогою конфігураційного xml-файлу
для 9 вузлів, середньої довжини пакету 10
(табл. 1). Результати моделювання вивофлітів по 32 біти і з різною інтенсивністю
дяться у діалогове вікно, а вибрані паравведення пакетів у мережу. Параметри
метри зберігаються у зведену таблицю.
моделювання: застосовуються маршрутиСимулятор дозволяє виконувати декілька
затори із п’ятьма портами, кожен порт
ітерацій моделювання підряд із різною
яких має по 4 віртуальні канали розміром
конфігурацією.
4 фліта; процес моделювання відбуваєтьЗа результатами моделювання симуся, доки кожен вузол не відправить по
лятор надає такі параметри продуктивно1100 пакетів і вони не будуть прийняті;
сті МнК, як: кількість відправлених і придля досягнення сталого процесу, підрахуйнятих пакетів; середній час доставки панок статистики кожним вузлом починакета; середня кількість проміжних сегмеється після надходження перших 100
нтів, які проходить пакет (кількість хоwarm-up пакетів.
пів); пропускна здатність роутера; пропуЧас моделювання одного варіанту
скна здатність мережі; середнє завантатопології не перевищував 1 хвилини
ження фізичного каналу зв'язку; заванта(комп’ютер ASUS K40AB), що значно
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менше, ніж із використанням низькорівневої Verilog-моделі Netmaker [18]. Результати моделювання (рис. 3, 4) повною
мірою корелюють із даними, отриманими
за допомогою Netmaker – у випадку, коли
кількість з’єднань квазіоптимальної топології співпадає із регулярною при однако-
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вій кількості вузлів і квадратній формі
регулярної топології, її пропускна здатність вища на 2-4%. Тобто використання
високорівневої моделі OCNS дає результати моделювання, близькі до точної низькорівневої HDL-моделі Netmaker, але за
значно менший час (прибл. у 120 разів).

Рис. 3. Результати моделювання регулярних та квазіоптимальних топологій із кількістю
зв’язків від 8 до 18 для 9 вузлів

Рис. 4. Результати моделювання регулярних і квазіоптимальних топологій із кількістю зв’язків
від 11 до 18 для 9 вузлів

Через значні витрати часу моделювання топологій, кількість вузлів яких сягає десятків, за допомогою HDL-підходу є
проблематичним. Саме для моделювання
таких МнК і розроблено OCNS. На рис. 5
наведено графіки залежностей затримки
пакетів від інтенсивності введення їх до

МнК, отримані в результаті моделювання
mesh, torus та квазіоптимальної топологій
для кількості вузлів 99 і 100. Параметри
моделювання було залишено такими, як і
в попередньому випадку. Тривалість повного циклу моделювання при різних інтенсивностях введення пакетів виявилася
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максимальною у топології mesh із 100 вузлами і не перевищила 5 хвилин

(комп’ютер ASUS K40AB).
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Рис. 5. Результати моделювання топологій для 99 (а) та 100 (б) вузлів

Для зручності порівняння пропускної спроможності топологій обрано поріг
насичення на рівні середньої затримки
проходження пакетів, рівної 60 тактам (у
три рази більше за мінімальну затримку
для топологій – 20 тактів). Проведено
сплайн-інтерполяцію графіків функцій і
знайдено значення пропускної спроможності при пороговому значенні затримки
пакетів у 60 тактів.
Як можна побачити з рис. 5, графік,
що відповідає квазіоптимальній топології,
практично співпадає із torus, у той час як
mesh має значно гіршу пропускну спроможність. При N = 100 (рис. 5а), пропускна спроможність квазіоптимальної топології – 0,440, тоді як у torus – 0,429 (лише
на 2,5% менше), а у mesh – 0,279 (на
36,6% менше). При цьому квазіоптимальна топологія має на 8 з’єднань менше, ніж
torus, і лише на 12 – більше за mesh. Для
топологій із 99 вузлами (рис. 5б) ситуація
практично не змінилась (пропускна спроможність збільшилась на 2–3% за рахунок
меншої кількості вузлів).
Висновки
Проведено огляд різних підходів до
моделювання МнК. Запропоновано швидку високорівневу модель МнК OCNS на
основі мережевої моделі OSI з застосуванням мови Java і фреймворку Qt, що
надало можливість досягти точності ре-

зультатів моделювання, близьких до
Netmaker [18], але зменшило час моделювання більше, ніж у 120 разів.
Представлено результати апробації
на прикладі регулярних та квазіоптимальних МнК. Моделювання топологій для
кількості вузлів 99, 100 не перевищило 5
хвилин (комп’ютер ASUS K40AB).
Результати моделювання МнК за
допомогою OCNS виявили при N = 100
пропускну спроможність квазіоптимальної топології – 0,440, тоді як у torus –
0,429, а у mesh – 0,279. При N = 99 пропускна спроможність відповідних мереж
збільшилась на 2–3% за рахунок меншої
кількості вузлів. В обох випадках квазіоптимальна топологія має менше з’єднань у
порівнянні з torus, та значно більшу пропускну спроможність, у порівнянні із
mesh.
Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка моделі МнК,
що надасть змогу об’єднати у мережу роутери з різною кількістю портів.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СПОСОБИ СТРУКТУРУВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ
СКЛАДНОГО ОБ`ЄКТА АВІТЕХНІКИ
Національний авіаційний університет
Обґрунтовується необхідність застосування концептуального підходу до способів формування бази знань, що забезпечує роботу автоматизованої системи діагностування та
підтримки прийняття рішень авіаперсоналу в умовах регулярної експлуатації типового
складного динамічного об’єкта авіаційної техніки

Вступ
Виходячи із основних положень та
визначень теорії інженерії знань [1,2] й
аналізу сучасних автоматизованих систем [3], під автоматизованою системою
діагностування й підтримки прийняття
рішень (АСД ППР) типового об’єкта авіатехніки (АТ) розуміють таку діалогову
автоматизовану систему, в якій використовуються розроблені бази поточних даних від штатної системи контролю типового об’єкта АТ та потужні бази знань
(концептуальних, експертних, правил,
тощо) стосовно об’єкта даного типу і його
конкретного екземпляру, що діагностується, для рішення задач оцінки технічного стану на поглиблених рівнях (до конструктивного вузла або елемента) й вироблення конкретних рекомендацій. Основою для її роботи є наявність розрахунково-логічних програм та алгоритмів аналітичних інформативно-діагностичних моделей (ІДМ) робочих процесів цих об'єктів, розрахунково-інфор-маційних методів
ідентифікації виду технічного стану (ТС) і
методик прогнозування динаміки деградації вузлів (елементів) екземплярів
об’єк-тів, що діагностуються. При цьому
застосовуються інформаційні індикативні
засоби з метою відображення авіаперсоналу якісної та кількісної поточної діагностичної інформації й відповідних експлуатаційно-технологічних
рішеньрекомен-дацій, які допомагають йому
оперативно прийняти певне експлуатаційне рішення щодо подальшого режиму
експлуатації даного екземпляру об’єкта
АТ.

Отже, АСД ППР об’єктів АТ працюють у тісному поєднанні із штатними
вбудованими системами контролю та діагностування цих об’єктів, які вимірюють
та реєструють поточну інформацію щодо
значень контрольованих параметрів на
всіх режимах роботи у польоті або наземних умовах, тобто в режимі реального часу. Враховуючи сучасну узагальнену класифікацію АСД ППР [3], вони класифікуються як динамічні гібридні програмні
комплекси на базі персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ), що
являються автоматизованими надбудовами до існуючих штатних систем контролю типових складних динамічних об’єктів
АТ.
Концептуальною особливістю використання прикладних АСД ППР типових
об’єктів АТ є удосконалення технологій
збору, обробки та системного аналізу значних об’ємів параметричної інформації,
що формуються в процесі їх експлуатації.
Саме тому розроблення нових технологій
побудови та використання АСД ППР є
актуальною
прикладною
науковотехнічною проблемою, яка потребує ефективного вирішення.
Модель процесу взаємодії бази
знань в середовищі автоматизованої системи
Сучасні автоматизовані системи являють собою досить складний програмний продукт, заснований на взаємодії різнорідних (гетерогенних) баз знань (БЗ) з
гібридними аналітичними інформативнодіагностичними моделями складних динамічних
систем.
Так,
прикладні
АСД ППР авіаційних газотурбінних дви-
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гунів (ГТД) (типу XMAN, TIL Shell 3.0+)
поєднують у собі комплексні підходи до
представлення БЗ, в яких використовуються логічні методи, апарат семантичних мереж, фреймів, нечіткої логіки, нейронних мереж, генетичних алгоритмів [3].
При цьому БЗ АСД ППР включає кілька
гетерогенних баз: експертних знань (БЕЗ),
концептуальних знань (БКЗ), правил (БП)
оперування знаннями і блоку когнітивної
(пізнавальної) графіки (БКГ) подання
знань (рис. 1). У БЕЗ розміщуються екс-
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пертні дані про "портрети" об'єкта діагностування при виникненні в його конструктивних вузлах (елементах) характерних
експлуатаційних несправностей, правила
їхнього розпізнавання і визначення поточного технічного діагнозу типового
об’єкта АТ, прогнозування динаміки зміни технічного стану, технології усунення
ідентифікованих несправностей та інша
експертна інформація. БЕЗ представляється у виді чітких, нечітких і комбінованих
продукцій.

БКЗ

Обчислювач
Пристрій логічного
виведення

БП

ІДМ

БКГ

БЕЗ
VAR=f(t)

СИСТЕМНИЙ
РЕДАКТОР
КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ЗНАНЬ
Інтерфейс з
користувачем

СК
БПД БПД

Об’єкт
контролю
і
діагностування

Рис. 1. Концептуальна модель процесу взаємодії гетерогенних баз знань
у середовищі динамічної автоматизованої системи діагностування об’єкта АТ

Наприклад, «якщо Х, то У», де Х –
умова виду DIV X1νX2ν…Xn; Xi–змінна
у вигляді x11&x12&…...x1n; У – відповідна дія у вигляді y1&y2&…ym. Нечіткість у БЕЗ можна представити для загального випадку наступним чином:
(Х→У(Z)), де{X},{Y},{Z} – нечіткі множини, що частково або цілком визначають невизначені параметри діагностичної
нечіткої моделі ГТД. Отже, процес пошуку рішення задачі обчислювачем на аналітичній діагностичній моделі в середовищі
АСД ППР здійснюється за наступним запитом: ІДМ (К1)→ ІДМ (К2){Στ}, де ІДМ
– аналітична інформативно-діагностична
модель робочого процесу типового
об’єкта АТ; К1, К2 – комплекс діагностичних параметрів та ознак конструктивних
вузлів об’єкта АТ; {Στ} – набір логічних
операторів.
Процес діагностування складного
об’єкта авіатехніки (тобто визначення
причинно-наслідкових зв'язків) у середо-

вищі БЕЗ АСД ППР являє собою декомпозицію наступного виду:
Задача(Х) →(Підзадача 1(Х1)#....#
Підзадача N(Xn), де Х- набір вхідних і
вихідних параметрів задачі, що вирішується, # - символ переходу від одного
блоку БЕЗ до іншого. Крім того, кожна
задача, що розв'язується, може бути декомпонована на ряд цільових підзадач.
Отже, основна задача в БЕЗ перетвориться в послідовність цільових підзадач:
Задача(Х) = Властивість → Подзадача1(Х1)
=
= Властивість1#…#Підзадача N(Xn)
=
Властивість n.
У БКЗ динамічної АСД ППР складного типового об’єкта АТ розміщуються
індивідуальні ета-лонні (стендові) дані
про екземпляр об’єкта діагностування при
його нормальній (справній) роботі, аналітична інформативно-діагностична модель
розрахунку діагностичних параметрів та
прийняті припущення у виді формул, таблиць, графіків, нечітких правил, алгорит-
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мів і т.п., що забезпечують структурну і
фізичну організацію БЗ. При цьому форми представлення знань у АСД ППР розділяються на описові (декларативні) і обчислювальні (процедурні), хоча цей поділ
достатньо умовний, тому що ІДМ, яка
адаптована в її програмну оболонку, може
ефективно використовувати обидві форми
представлення знань (як логічну, так і мережеву). Так основою логічної ІДМ у середовищі АСД ППР є формальна система,
яка у загальному виді може бути задана
наступним чином: М = <S,R,B,F>, де S –
множина базових вузлів (елементів) моделі; R – множина аналітичнних і синтаксичних правил для характеристики S
множини базових вузлів; B – множина
істинних виразів (аксіом); F – семантичні
(нечіткі) правила для побудови аксіом з
інших виразів.
У мережевій моделі АСД ППР на
відміну від логічної можливо охопити
більш складний спектр знань за рахунок
включення в явній формі всіх відносин,
що утворюють інформаційну структуру у
виді семантичних (нейронних) мереж і
фреймів [3].
База правил оперування знаннями в
середовищі АСД ППР реалізується у виді
набору генетичних алгоритмів рішення,
логічних і мережевих переходів, що забезпечують організаційну структуру БЗ
(наприклад, ПРИ 〈умова〉, ТОДІ 〈дія〉, або
ДЛЯ 〈умова〉, ПОРІВНЯТИ З 〈дія〉).
Функціонування БЗ забезпечується
системою керування базами знань системного редактора у виді спеціальної програмної оболонки високого рівня [1].
Програма автоматизованої системи реалізується об’єктно-орієнтованою мовою
програмування С++ і дозволяє функціонально розширюватися С-функціями користувача, що потім додаються в БКЗ як
окремі поняття.
Схеми взаємодії гетерогенних БЗ
(БЕЗ, БКЗ, БП) з ІДМ і БПД у середовищі
АСД ППР типового складного об’єкта АТ
(рис. 1) та загальна процедура звертання
до ІДМ у системі виглядає так: <U> <P>
<S>, де <U> - складова (вузол) об'єкта ді-

агностування в БЗ; <P> - поняття (діагностичний параметр або ознака) у БЗ; <S> множина вхідних і вихідних параметрів
ІДМ.
Робота ІДМ із декількома БЗ і БПД
у АСД ППР забезпечується шляхом їхнього об'єднання в єдиному інформаційному просторі завдяки вхідній мові інтерпретуючого типу, що дозволяє ефективно
адаптувати і розширювати аналітичну
ІДМ типового об’єкта АТ. Обчислювач
разом із пристроєм логічного виведення в
автоматизованій системі може вирішувати прямі, зворотні і змішані задачі.
Способи структурування бази знань АСД ППР «ЕКСПЕРТоб’єкт АТ»
Стадія структурування або концептуального аналізу бази знань автоматизованої системи діагностування й підтримки
прийняття рішень є однією з найскладніших у циклі розробки такої інтелектуальної системи. Головна проблема структурування знань в середовищі АСД ППР
полягає у складності якомога повного відображення предметної області (наприклад, робочого процесу проточної частини сучасного авіаційного ГТД), управління процесом розроблення розрахункових
алгоритмів, а також забезпечення гнучкості кінцевого програмного продукту й
опису поведінки її окремих підсистем.
При проектуванні складних систем
(типу АСД ППР "ЕКСПЕРТ – об’єкт АТ")
із застосуванням методів структурування
інформації традиційно використовується
ієрархічний підхід [2]. На вищих рівнях
ієрархії використовуються найменш деталізовані уявлення, що відображають лише
найбільш загальні риси й особливості системи, що проектується в базі знань. На
наступних рівнях ступінь подробиць збільшується, а система вже розглядається
не в цілому, а окремими блоками. Такий
спосіб структурування знань одержав назву блочно-ієра-рхічного, одна з переваг
якого полягає у тому, що складна задача
великої розмірності розбивається на послідовне вирішення задач малої розмірності. При цьому у зазначеному способі на
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кожному рівні застосовується свій опис
процесу (об‘єкта) і його елементів. Елемент і-го рівня являється системою для
рівня і – 1. Переміщення від рівня до рівня бази знань має сувору направленість,
порушення якої не дає змоги працювати
на іншому рівні, тобто стратегія моделювання бази знань має бути: зверху→ униз
або знизу → уверх. Наприклад, за такою
схемою побудовані розрахункові алгоритми
аналітичних
інформативнодіагностичних моделей робочих процесів
проточної частини типових ГТД
Але всю базу знань АСД ППР, що
проектується, типового об’єкта АТ за таким способом побудувати важко. Тому
можна
застосовувати
об‘єктноструктурний спосіб, запропонований у
роботі [1], який дозволяє об‘єднати дві
протилежні стратегії структурування –
дедуктивну (нисхідну) STR td (top-down) з
послідовною декомпозицією об‘єкта діагностування (тобто, визначення технічного
діагнозу об’єкта АТ) з направленістю
процесу зверху-донизу і індуктивну (висхідну) STR bu (bottom-up) з поступовим
узагальненням понять і збільшенням ступеня абстрактності опису знизу-доверху
(тобто, прогнозування динаміки погіршення ТС об’єкта АТ і прийняття експлуатаційно-технологічних рішень щодо подальшого режиму його експлуатації).
Синтез цих двох стратегій структурування, а також надання можливості ітеративних повернень на попередні рівні
узагальнення приводять до застосування
дуальної концепції [1], яка надає аналітику широку палітру можливостей на стадії
структурування знань як для формування
концептуальної структури бази знань
АСД ППР (SK), так і для її функціональної структури (Sf).
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На рис. 2 проілюстровано застосування дуальної (двомірної) концепції, що
адаптована автором для проектування баз
концептуальних та експертних знань (SK)
АСД ППР "ЕКСПЕРТ – об’єкт АТ" типового складного динамічного об’єкта АТ з
метою оперативної допомоги авіаперсоналу при оцінці поточного технічного
стану екземпляру авіадвигуна в умовах
регулярної експлуатації.
Проте, такий синтез дедуктивної та
індуктивної стратегій структурування
знань може бути недостатнім у деяких
випадках при побудові АСД ППР складного об’єкта АТ з глибиною діагнозу до
його конструктивного вузла/елемента
(наприклад, для проточної частини ГТД із
застосуванням перехідних режимів роботи). Для цього випадку на кожному з рівнів структурування бази знань пропонується застосовувати ще й стратегію паралельної (горизонтальної) декомпозиції
STRph (parellel-horizontal) об‘єкта діагностування стосовно його поведінки при
переході від одного стаціонарного режиму роботи на інший. Отже, поєднання дуальної концепції зі стратегією паралельного структурування на кожному з рівнів
дозволяє створити (тримірну) концепцію
структурування бази знань прикладної
АСД ППР будь-якого об‘єкта АТ, зокрема
проточної частини ГТД, з глибиною діагностування до елемента його конструкції.
Запропонований синтез трьох стратегій
структурування бази знань є розвитком
вищезазначеної дуальної концепції. На
рис. 3 ілюструється фрагмент застосування стратегії паралельної (горизонтальної)
декомпозиції
при
структуруванні
об‘ємної бази знань АСД ППР об‘єкта
АТ.
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Рис. 2. Застосування дуальної концепції проектування бази знань
АСД ППР "ЕКСПЕРТ – обєкт АТ" на прикладі авіадвигуна
.
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Рис. 3. Фрагмент застосування стратегії паралельної (горизонтальної) декомпозиції STRph при структуруванні бази знань спеціалізованої автоматизованої системи діагностування й підтримки прийняття рішень (на прикладі моделювання перехідних робочих режимів роботи ГТД для одного з рівнів за дуальною концепцією): R3 – третій рівень бази знань, де проектуються знання щодо режимів роботи ГТД; Z1, Z2,
Zn – база знань для визначених усталених режимів роботи ГТД, на яких здійснюється діагностування; Р1, Р2,
Рn – база знань для визначених перехідних режимів роботи ГТД, на яких здійснюється діагностування; l,
h, - відповідні межі коливань режимів роботи ГТД.

Дедуктивна стратегія STRtd структурування бази знань АСД ППР декларує
переміщення зверху-донизу від n ⇒ n + 1,

де n – n-й рівень ієрархії понять об‘єкта
діагностування з послідовною деталізаці-
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єю понять, що належать відповідним рівням:
STRtd : Pi n ⇒ P1n+1 , ..., Pkn+1 ,
де n- номер рівня концепту, що породжує;
і – номер концепту, що породжує; kі – кількість концептів, що породжуються на
рівні n + 1.
Індуктивна стратегія STRbu структурування передбачає переміщення по
базі знань АСД ППР знизу-доверху n ⇒ n
– 1 з послідовним узагальненням понять:
STRbu : P1n , ..., Pkn ⇒ Pi n −1
,
де n – номер рівня концептів, що породжують і– номер концепту, що породжується; kі – кількість концептів, що породжуються, на рівні n.
Паралельна стратегія STRph структурування дозволяє переміщення по базі
знань АСД ППР в межах будь-якого з її
рівнів не лише на його довжину (nl ⇒
nl+1), але й на його ширину (nz ⇒ nz+1),
або навіть товщину (nh ⇒ nh+1):
STRph : Pl nz ⇒ Pl nz , ..., Pl nz ,
i

i

i i

1 1

j
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цію дезагрегувати послідовно за прошарками-стратами (вертикальний аналіз), а
потім за рівнями – від рівня проблеми діагностування об’єкта АТ до рівня підзадачі
визначення дій авіаперсоналу (горизонтальний аналіз). Або навпаки – спочатку за
рівнями, а потім за стратами (рис. 2, 3).
Висновки
Застосовані дедуктивний та індуктивний способи декомпозиції знань, синтез яких утворює дуальну концепцію
структуризації бази знань, не дозволяє у
повному обсязі задовольнити вимоги до її
формування для складних динамічних багаторежимних авіаційних об’єктів експлуатації, таких, як авіаційні двигуни та
функціональні системи сучасних повітряних суден. Обґрунтована та запропонована до застосування тріадна концепція
структурування бази знань, яка є методологічним розвитком дуальної концепції,
дозволяє повністю забезпечити формування структури бази знань прикладної
АСД ППР типу «ЕКСПЕРТ-об’єкт АТ».

j

де n – номер рівня концепту, що породжується; і – номер концепту, що породжує; lizj – кількість концептів, що породжуються у двомірному шарі n-го рівня.
Основою для припинення агрегування,
дезагрегування та рівневого розширення
бази знань АСД ППР являється повне використання словника термінів, яким користується експерт. При цьому кількість,
ширина і товщина рівнів є значущим фактором успішності структурування бази
знань автоматизованої системи типового
складного динамічного об‘єкта АТ.
Об‘єктно-структурний аналіз передбачає розробку і використання матриці
ОСА, яка дозволяє всю зібрану інформа-
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УДК 519.218.82(045)
Метод експериментального дослідження та екстраполяції характеристик трафіку
локальних комп’ютерних мереж / Андреєв О.В.
Запропоновано новий метод екстраполяції характеристик трафіку локальних комп’ютерних
мереж, який базується на методі двопараметричної оптимальної екстраполяції, що використовує два попередні дискретні значення характеристик трафіку, та по їх значенням виконує
оптимальну екстраполяцію для третього моменту часу в майбутньому

УДК 519.218.82(045)
Метод експериментального исследования и экстраполяции характеристик трафика локальних компьютерных сетей / Андреев А.В.
Предложен новый экстраполяции характеристик трафика локальних компьютерных сетей,
который основывается на методе двухпараметриеской оптимальной экстраполяции, который использует два предыдущие дискретне значения характеристик трафика, и по их значениям осуществляет оптимальную экстраполяцию для третього момента времени в будущем

UDC 519.218.82(045)
A four-parameter method of optimal extrapolation of random non-stationary signals in
background noise / Andreev A.
A new method for extrapolation of the traffic characteristics of local computer networks, which is
based on the method of two-parameter optimal extrapolation, which uses the previous two discrete
values of the traffic characteristics and their values provides optimal extrapolation for a third time in
the future

УДК 621.39
Система показників ефективності функціонування телекомунікаційної системи
Державної прикордонної служби України/ Басараб О.К.
Визначено підходи до формування системи показників ефективності функціонування телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України. Отримано вираз для обчислення важливої складової показника ефективності прикордонного контролю

УДК 621.39
Система показателей эффективности функционирования телекоммуникационной
системы Государственной пограничной службы Украины/ Басараб А.К.
Определены подходы к формированию системы показателей эффективности функционирования телекоммуникационной системы Государственной пограничной службы Украины. Получено выражение для вычисления важной составляющей показателя эффективности пограничного контроля

UDC 621.39
System of efficiency indicators of telecommunication system functioning of State Border
Guard Service of Ukraine/ Basarab A.
Determined approach to the system of efficiency indicators of telecommunications system functioning
of the State Border Guard Service of Ukraine. Expression for calculation of an indicator important
component of border control efficiency is received

УДК 004.94:656.7.072.51(045)
Моделювання системи обліку багажу в аеропортах / Боровик В.М., Андрущук О.В.
Розглядаються можливості застосування одного з найперспективніших пакетів для UMLпроектування - Sparx Eterprise Architect на прикладі системи обліку багажу в аеропортах
та досліджено роль процесу моделювання в ньому
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УДК 004.94:656.7.072.51(045)
Моделирование систем учета багажа в аэропортах / Боровик В.Н., Андрущук О.В.
Рассматриваются возможности применения одного из самых перспективных пакетов для
UML-проектирование - Sparx Eterprise Architect на примере системы учета багажа в аэропортах и исследована роль процесса моделирования в нем

UDC 004.94:656.7.072.51(045)
Modeling accounting systems of baggage at the airport / Borovуk V., Andruschuk O.
We consider the possibility of one of the most promising package for UML-design - Sparx Eterprise
Architect on the example of keeping luggage at airports and investigated the role of process
simulation in it

УДК 004:35
Національна програма інформатизації та розвиток інформаційних технологій в
органах виконавчої влади України / Вітер М.Б.
Описано процес формування інформаційно-аналітичних систем державних органів в рамках
виконання Національної програми інформатизації України. Проаналізовано проблеми, що виникають при його реалізації

УДК 004:35
Национальная программа информатизации и развитие информационных технологий в органах исполнительной власти Украины / Витер М.Б.
Описан процесс формирования информационно-аналитических систем государственных органов в рамках выполнения Национальной программы информатизации Украины. Проанализированы проблемы, возникающие при его реализации

UDC 004:35
National Programme for Information and Development of Information Technology in
the executive bodies of Ukraine / Viter M.
The article describes the process of formation of the information-analytical systems of government in
the framework of the National Program of Informatization of Ukraine. The problems arising from its
implementation are analyzed

УДК 004.56.5(045)
Класифікація нормативно-правових документів в сфері забезпечення інформаційної безпеки / Домарєв Д.В.
В результаті аналізу нормативно-правових документів у сфері забезпечення інформаційної
безпеки запропоновано їх класифікацію. Відмічено найбільш важливий розділ для створення
Українського сегменту мережі зовнішнього зв’язку та передачі даних космічного ракетного
комплексу «Циклон». Зроблено висновок про потребу узгодження законодавчої бази

УДК 004.56.5(045)
Классификация нормативно-правовых документов в сфере обеспечения информационной безопасности / Домарев Д.В.
В результате анализа нормативно-правовых документов в сфере обеспечения информационной безопасности предложена их классификация. Отмечен наиболее важный раздел для создания Украинского сегмента сети внешней связи и передачи данных космического ракетного
комплекса «Циклон». Сделан вывод о необходимости согласования законодательной базы
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UDC 004.56.5(045)
Classification of normative-legal documents on providing of information security / Domarev D.
As a result of analysis of normative-legal documents in the field of providing information security,
their classification is offered. A most essential section at creation of the information security system of
the Ukrainian segment of external communication and data transfer network of space rocket complex
«Cyclone» is remarked. A conclusion is made about the necessity of concordance of legislative base

УДК 681.518 (045)
Технічне обслуговування повітряних суден в умовах різного ступеня визначеності
параметрів математичної моделі автоматизованої системи / Жолдаков О.О.
Розглянуто проблему прийняття рішень щодо технічного обслуговування повітряних суден
(ТО ПС) із застосуванням математичної моделі керування ТО ПС як для планування, так і для
управління (корегування) в умовах наявності вхідної інформації, що сприймається як достовірна, а також і така, ключові параметри якої носять невизначений характер

УДК 681.518 (045)
Техническое обслуживание воздушных судов в условиях различной степени определенности параметров математической модели автоматизированной системы /
Жолдаков А.А.
Рассмотрена проблема принятия решений по техническому обслуживанию воздушных
судов (ТО ПС) с применением математической модели управления ТО ВС как для планирования, так и для управления (изменения) в условиях наличия входной информации,
которая воспринимается как достоверная, а также и такая, ключевые параметры
которой носят неопределенный характер
UDC 681.518 (045)
Maintenance of aircraft in varying degrees of certainty parameter mathematical model
automated / Zholdakov A.
The problem of making decisions on aircraft maintenance (aircraft maintenance) using a mathematical model of aircraft maintenance management for planning and management (correction) in the
presence of incoming information is seen as suf-PHA, as well as such key whose parameters are uncertain

УДК 621.391
Досліджено структурні особливості розподілених програмованих безпровідних систем / Зайцев С.В., Приступа В.В.
Досліджено структурні особливості розподілених програмованих безпровідних систем, які базуються на принципах Software Defined Radio з відкритою архітектурою Software
Communication Architecture

УДК 621.391
Исследованы структурные особенности распределенных программируемых беспроводных систем / Зайцев С.В., Приступа В.В.
Исследовано структурные особенности распределенных программируемых беспроводных
систем, базирующихся на принципах Software Defined Radio с открытой архитектурой
Software Communication Architecture
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УДК 621.391
The structural features of distributed programmable wireless systems / Zaitsev S., Prystupa V.
This article investigates the structural characteristics of distributed programmable wireless systems
based on the principles of Software Defined Radio with open architecture Software Communication
Architecture

УДК 303.732.4/37.014.6:005.642.4
Cистемно-інформаційний аналіз ефективності шкал кваліметрії академічної обдарованості / Камишин В.В.
Враховуючи важливість забезпечення чіткої кваліметрії академічної обдарованості та застосовуючи методи системного аналізу, проведений порівняльний аналіз найбільш відомих шкал
оцінювання знань (4-бальної, 7-бальної (ECTS), 9-бальної стенайнів, 10-бальної стенів, 100бальної та 200-бальної) за критеріями номінального та кількісно-якісного розрізнення тих,
хто навчається

УДК 303.732.4/37.014.6:005.642.4
Системный информационный анализ эффективности шкал квалиметрии академической одаренности / Камышин В.В.
Учитывая важность обеспечения четкой квалиметрии академической одаренности и присовуючы методы системного анализа, проведен сравнительный анализ наиболее известных
шкал оценивания знаний (4-балльной, 7-балльной (ECTS), 9-балльной стенайнив, 10-балльной
стен, 100-балльной и 200 -балльной) по критериям номинального и количественнокачественного различия учащихся

UDC 303.732.4/37.014.6:005.642.4
Cystemno and informational efficiency analysis scales Qualimetry academic obdarovanosti / Kamyshin V.
Given the importance of providing clear Qualimetry academic talent and application-sovuyuchy
methods of system analysis, comparative analysis of the most prominent knowledge assessment (4point, 7-point (ECTS), stenayniv 9-point, 10-point walls, 100-point and 200 -point) according to the
criteria of nominal and quantitative-qualitative distinction learners

УДК 681.5.015.23:629.782 (045)
Проблеми звуження парето-оптимальної множини варіантів побудови авіаційнокосмічної системи / Куклінський М.В.
Розглянуто метод звуження парето-оптимальної множини рішень побудови авіаційнокосмічної системи

УДК 681.5.015.23:629.782 (045)
Проблемы сужения парето-оптимального множества вариантов построения авиационно-космической системы / Куклинский М.В.
Рассмотрен метод сужения парето-оптимального множества решений построения авиационно-космической системы

UDC 681.5.015.23:629.782 (045)
Problems of narrowing a Pareto optimal set of variants of the aerospace system / Kuklinskyi M.
The paper presents a method of narrowing a Pareto optimal set of solutions for the design of aerospace system
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УДК 007.315 (034)
Методи монетизації мобільних програм для платформи iOS та способи залучення
користувачів / Легкодух К.В., Моденов Ю.Б.
Останнім часом все більшого поширення набувають мобільні програмнні продукти. Це
пов'язано з високим розвитком інформаційних технологій, а зокрема мобільних пристроїв, які з
кожним днем стають більш досконалими. На світовому ринку додатків для мобільних
пристроїв з'являється все більше компаній, які хочуть заробити на створенні свого програмного продукту. Це здійснюється за допомогою методів монетизації та залученню
користувачів завдяки віральності програмного продукту

УДК 007.315 (034)
Методы монетизации мобильных приложений для платформы iOS и способы
привлечения пользователей / Легкодух К.В., Моденов Ю.Б.
В последнее время все большее распространение получают мобильные програмнного продукты. Это связано с высоким развитием информационных технологий, а в частности мобильных устройств, которые с каждым днем становятся более совершенными. На мировом рынке
приложений для мобильных устройств появляется все больше компаний, которые хотят заработать на создании своего программ-ного продукта. Это осуществляется с помощью методов монетизации и привлечению пользователей благодаря виральности программного продукта

UDC 007.315 (034)
Methods monetization of mobile applications for iOS platforms and ways to attract visitors / Legkoduh K., Modenov Yu.
Recently, more and more common mobile prohramnni products. This is due to the high development of
information technology, especially mobile devices, which every day becomes more sophisticated. The
global market for mobile devices there are more companies that want to make money on the creation
of a software-tion product. This is done using the methods of monetization and attracting users by viralnosti software

УДК 519.2
Візуалізація багатовимірних часових рядів і її застосування в прийнятті рішень /
Мінаєва Ю.І.
Розглядаються методи візуалізації багатовимірних часових рядів. Запропонований
метод і алгоритм представлення багатовимірного часового ряду і його окремих ділянок у вигляді ієрархічної структури, отриманої за допомогою кластерного аналізу
УДК 519.2
Визуализация многомерных временных рядов и ее применение в принятии решений / Минаева Ю.И.
Рассматриваются методы визуализации многомерных временных рядов. Предложен метод и алгоритм представления многомерного временного ряда и его отдельных участков в виде иерархической структуры, получаемой при помощи кластерного анализа
UDC 519.2
Multidimensional time series visualization and its application in decision-making /
Minaeva J.I.
Methods of multidimensional time series visualization is observed. Proposed method and
algorithm of representing multidimensional time series and it’s parts in the way of hierarchical structure by using cluster analysis
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УДК 004.8
Застосування нейронних мереж для текстурної сегментації МРТ-знімків / Панчук
В. А., Лебедев Д. Ю.
Проведено аналіз існуючих методів побудови, топологій і методів навчання нейронних мереж
для обробки зображень. Дані рішення дозволяють створити автоматичну систему діагностики захворювань на основі даних, отриманих із знімків магнітно-резонансної томографії.
Вимогам системи діагностики задовольняють нейронні мережі з каскадною топологією або
звичайні мережі з прямими зв'язками. У процесі моделювання в програмному пакеті MatLab v
6.5.2., були досліджені швидкість навчання мережі від кількості нейронів у схованому шарі і
значення похибки розпізнавання даних мереж в залежності від шуму зображення. У результаті дослідження з'ясувалося, що найбільш швидко навчалась мережа з прямими зв'язками - 199
навчальних впливів при кількості нейронів у прихованому шарі 15. У свою чергу мережа з каскадними зв'язками менш чутлива до шуму

УДК 004.8
Применение нейронных сетей для текстурной сегментации МРТ-снимков / Панчук В.А., Лебедев Д. Ю.
Проведен анализ существующих методов построения, топологий и методов обучения нейронных сетей для обработки изображений. Данные решения позволяют создать автоматическую
систему диагнос-тики заболеваний на основе данных, полученных из снимков магнитнорезонансной томографии. Требованиям системы диагностики удовлетворяют нейронные сети
с каскадной топологии или обычные сети с прямыми связями. В процессе моделирования в программном пакете MatLab v 6.5.2., Были исследованы скорость обучения сети от количества
нейронов в скрытом слое и значение погрешности распознавания данных сетей в зависимости
от шума изображения. В результа-те исследования выяснилось, что наиболее быстро училась
сеть с прямыми связями - 199 учебных воздействий при количестве нейронов в скрытом слое
15. В свою очередь сеть из касс-каднимы связями менее чувствительна к шуму

UDC 004.8
Application of neural networks for texture segmentation of MRI-images / Panchuk V.,
Lebedev D.
An analysis of existing methods of construction, and the topologies of neural networks learning methods for image processing. These solutions allow you to create an automated system diagnostics of diseases on the basis of data obtained from images of magnetic resonance imaging. Satisfy the requirements of the system diagnostic neural network cascade topology or regular network with direct connections. In the process simulation software package MatLab v 6.5.2., Were investigated speed of network training on the number of neurons in the hidden layer and the value of the error detection data
networks based on noise. As a result, these studies revealed that the fastest-studied network with direct
connections - 199 educational influences in the number of neurons in the hidden layer 15. In turn, the
network of Cass-kadnymy bonds are less sensitive to noise

УДК 005.8(045)
Модифікація життєвого циклу проекту під дією невизначеності в інноваційних будівельних проектах / Пилипенко І.О.
Стаття містить результати аналізу підходів до побудови життєвого циклу інноваційного
будівельного проекту в залежності від різних внутрішніх та зовнішніх факторів впливу. Обґрунтовано необхідність використовувати рівень горизонту детального планування як показник невизначеності в проекті та базу для вибору та модифікації підходів до побудови життєвого циклу
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УДК 005.8(045)
Модификация жизненного цикла проекта под действием неопределенности в инновационных строительных проектах / Пилипенко И.А.
Статья содержит результаты анализа подходов к построению жизненного цикла инновационного строительного проекта в зависимости от различных внутренних и внешних факторов
влияния. Обоснована необходимость использовать уровень горизонта детальной планировки
как показатель неопределенности в проекте и базу для выбора и модификации подходов к построению жизненного цикла

УДК 005.8(045)
Modification of the project life cycle under uncertainty innovative building projects /
Pylypenko I.A.
This article contains an analysis of approaches to building a lifetime of innovative construction project based on various internal and external factors influence. The necessity of using detailed planning
horizon level as an indicator of uncertainty in the project and the basis for selecting and modifying
approaches to building life cycle

УДК 519.652:519.254 (045)
Автоматизація стиснення графічних даних на основі часткових випадків локальних поліноміальних сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому другого
та третього порядків / Приставка П.О., Колганова О.О.
Для програмних стандартів цифрового стиснення зображень (JPEG, JPEG2000) розроблено
процедуру обробки послідовностей та отримано лінійні оператори, які є частковими випадками локальних поліноміальних сплайнів другого порядку першого та другого ступеня уточнення
та третього порядку першого ступеня уточнення, що є близькими до інтерполяційних у середньому

УДК 519.652:519.254 (045)
Автоматизация сжатия графических данных на основе частных случаев локального них полиномиальных сплайнов, близких к интерполяционных в среднем
второго и третьего порядков / Приставка П.А., Колганова А.А.
Для программных стандартов цифрового сжатия изображений (JPEG, JPEG2000) разработана процедура обработки последовательностей получены линейные операторы, которые являются частичными случаях-мы локальных полиномиальных сплайнов второго порядка первой
и второй степени уточнения и третьего порядка первой степени уточнения, близкие к интерполяционных в среднем

УДК 519.652:519.254 (045)
Automation compression of image data from a local special cases are polynomial splines
interpolation close to the average of the second and third orders / Prystavka F.,
Kolganova O.
Software for digital image compression standards (JPEG, JPEG2000) developed a procedure for
processing sequences and obtained linear operators, which is a particular case, we have the local
second-order polynomial splines of first and second degree and third-order specification of firstdegree refinement, which is close to the interpolation in betweenit

УДК 004.415 (045)
Методи та моделі тестування програмного забезпечення / Руда О. А.,
Моденов Ю.Б.
У роботі описані основні результати досліджень процесу тестування програмного забезпечення.
Зазначено роль тестування, наведено основні методи та моделі тестування ПЗ. Визначено основні етапи процесу тестування
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УДК 004.415 (045)
Методы и модели тестирования программного обеспечения / Руда А. А., Моденов Ю.Б.
В работе описаны основные результаты исследований процесса тестирования программного
обеспечения. Отмечено роль тестирования, приведены основные методы и модели тестирования ПО. Определены основные этапы процесса тестирования

UDC 004.415 (045)
Methods and models for software testing / Ruda O., Modenov Yu.
The paper describes the main results of the research process of software testing. Specified the role of
testing are the basic methods and models for testing. The main stages of the testing process

УДК 004.7.052:004.414.2
Модель системи управління корпоративною мережею із затримками сигнальної
та управляючої інформації / Савченко А.С.
Складність управління корпоративною мережею полягає у тому, що інформація про стан мережі надходить на центр управління із затримкою, яка носить випадковий характер, відповідно, і сигнали управління надходять із запізненням. У роботі запропоновано враховувати випадкові затримки управляючої і сигнальної інформації за допомогою диференціальних рівнянь аргументом, що відхиляється

УДК 004.7.052:004.414.2
Модель системы управления корпоративной сетью с задержками сигнальной и
управляющей информации / Савченко А.С.
Сложность управления корпоративной сетью крупного масштаба заключается в том, что
информация о состоянии сети поступает на центр управления с задержкой, которая носит
случайный характер, соответственно и сигналы управления поступают с запаздыванием. В
работе предложен метод учета случайных задержек управляющей и сигнальной информации с
помощью дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом

УДК 004.7.052:004.414.2
Management system model corporate network if the signal delay and control
information / Savchenko А.
The complexity of managing large-scale corporate networks is that information about the status of the
network is fed to the control center with a delay that is random, respectively, and receives control
signals from the delay. The authors propose a method of accounting for random delays of control and
signaling information by means of differential equations with deviating argument

УДК 681.5(042.3)
Формальний опис простору пошуку при синтезі рішень / Семко В.В.
Розглянуто питання формального опису простору пошуку при синтезі рішень в топологічному
просторі. Досліджені математичні засади синтезу рішень як ланцюжків. Для опису процесів в
просторі спостережень запропоновано використати формальні граматики, за якими функціонує цифровий автомат синтезу рішень в сформованому просторі рішень для об'єкта управління

УДК 681.5(042.3)
Формальное описание пространства поиска при синтезе решений / Семко В.В.
Рассмотрены вопросы формального описания пространства поиска при синтезе решений в
топологическом пространстве. Исследованы математические основы синтеза решений как
цепочек. Для описания процессов в пространстве наблюдений предложено использовать формальные грамматики, по которым функционирует цифровой автомат синтеза решений в
сложившемся пространстве решений для объекта управления
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УДК 681.5(042.3)
A formal description of the search space in the synthesis decisions / Semko V.
The question of the formal description of the search space in the synthesis of solutions in the topological space. Investigated the mathematical principles of synthesis solutions as strings. To describe the
processes in space observations suggest to use a formal grammar, which operates automatic synthesis
of digital solutions in the existing space solutions for facility management

УДК 004.03
Забезпечення якості та безпеки VoIP зв’язку шляхом реорганізації корпоративної
TCP/IP мережі / Соловйов О.В., Майструк Д.В., Бондаренко В.М.
Розглянуто проблеми, що виникають при впровадженні та експлуатації VoIP мереж. Запропоновано шляхи вирішення даних проблем за допомогою реорганізації мережі зв'язку. Особлива
увага приділена якості, безпеці зв'язку та зниженню фінансових витрат

УДК 004.03
Обеспечение качества и безопасности VoIP связи путем реорганизации корпоративной TCP/IP сети / Соловьев А.В., Майструк Д.В., Бондаренко В.Н.
Рассмотрены проблемы, возникающие при внедрении и эксплуатации VoIP сетей. Предложены
пути решения данных проблем при помощи реорганизации сети связи. Особое внимание уделено качеству, безопасности связи и снижению финансовых затрат

UDC 004.03
Ensuring quality and security of VoIP communications by means of corporate TCP/IP
network reorganization / Soloviev A.V., Maistruk D.V., Bondarenko V.N.
Problems arising when implementing and operating VoIP networks have been considered. The ways of
solving these problems by means of network reorganizing have been proposed. A special attention is
paid to communication quality, safety and financial expense reduction

УДК 004.722
Програмна модель мереж на кристалі із нерегулярними топологіями / Феськов
Д.О., Романов О.Ю., Короткий Є.В.
Проведено огляд різних підходів до моделювання мереж на кристалі (МнК). Розроблено симулятор МнК, у якому топологія задається матрицею зв’язків між роутерами, що керують
трафіком за допомогою таблиць маршрутизації. Розглянуто можливості симулятора МнК
та представлені результати його апробації на прикладі регулярних і квазіоптимальних мереж

УДК 004.722
Программная модель сетей на кристалле с нерегулярными топологиями / Феськов Д.А., Ромонов А.Ю., Короткий Е.В.
Проведен обзор различных подходов к моделированию сетей на кристалле (СтнК). Разработан
симулятор СтнК, где топология задается матрицей связей между роутерами, которые
управляют трафиком с помощью таблиц маршрутизации. Рассмотрены возможности симулятора СтнК и представлены результаты его апробации на примере регулярных и квазиоптимальных сетей
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UDC 004.722
The Software Model of the Network-on-Chip with Irregular Topologies / Feskov D.,
Romanov A., Korotkyi E.V.
The review of different approaches to the simulation of the networks-on-chip (NoC) is performed. The
simulator of the NoC where the topology is set with the matrix of connections between the routers that
manage the traffic by means of the routing tables is developed. The capabilities of the NoC simulator
are examined and the results of its approbation by the example of the regular and quasi-optimal NoCs
are presented

УДК 005.681.518.54(045)
Спеціалізовані способи структурування бази знань автоматизованої системи діагностування складного об`єкта авітехніки / Чоха Ю. М.
Обґрунтовується необхідність застосування концептуального підходу до способів формування
бази знань, що забезпечує роботу автоматизованої системи діагностування та підтримки
прийняття рішень авіаперсоналу в умовах регулярної експлуатації типового складного динамічного об’єкта авіаційної техніки

УДК 005.681.518.54(045)
Специализированные способы структурирования базы знаний автоматизированной системы диагностирования сложного объекта авитехникы / Чоха Ю. Н.

Обосновывается необходимость использования концептуального подхода к способам формирования
базы знаний, которые обеспечивают работу автоматизированной системы диагностирования и поддержки принятия решений авиаперсонала в условиях регулярной эксплуатации типового сложного динамичного объекта авиационной техники

UDC 005.681.518.54(045)
Specialized ways of structuring the knowledge base automated diagnosis of nostuvannya complex object avitehniky / Choha Yu.
The necessity of applying a conceptual approach to methods of forming a knowledge base that provides the automated diagnosis and decision support system for the staff in the regular operation
of a typical complex dynamic aviation object
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Правила представлення і оформлення 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;
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).
НАЗВА
(шрифт Times new roman (Bold) 14).

Проблеми інформатизації та управління, 2(42)’2013

141

Назва організації
(шрифт Times New Roman (Bold) 12).
Текст анотації: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 Italic (з відступами зліва і
справа по 0,5 см)
Заголовки: Arial (Bold Italic) 12.
Текст статті виконується у форматі А4
(210x297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін у
дві колонки шириною по 7,7 см. Основний
шрифт Times New Roman 12 с одинарним
інтервалом.

∆τ r =

1
2 (1− H )

ρr

(1 − ρ or )

H
1− H

1
2 ( 1− H )

− ρ or

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

H

(1 − ρ r ) 1−H
H

λ ((1 − ρ r )(1 − ρ or ))1−H

Рис. 1. Назва
Таблиця 1. Назва

Графічний матеріал (малюнки, схеми
та ін.) рекомендується виконувати в форматі
gif, jpg або bmp тільки як контрастні
монокольорові (без напівтонів), розміром не
менш 60x60 мм. Використання закладеної
графіки MS Word не допускається. Під
кожним малюнком має бути номер і назва
(шрифт Times New Roman 11, центрувати).
Таблиці повинні також мати номер і назву
(над таблицею, по лівому краю, шрифт Times
New Roman 11).
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 ) −
− a1 [(t − τ ) y 0 (t − τ ) + τy 0 (t − τ )].

Рис. 2. Назва

(1)
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