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Ключові слова: коди фібоначчі, лічильник, згортка

Вступ
Лічильники широко використовуються у цифровій техніці [1]. Проте, лічба
є найповільнішою операцією зміни числового значення. Тому для розширення
галузі використання лічильників потрібно
підвищувати швидкість їх роботи [2].
Відомо способи підвищення швидкодії лічильників за рахунок організації
послідовного, наскрізного чи паралельного перенесення та їх комбінацій [3]. Проте
всі вони мають недоліки. Паралельне перенесення дозволяє отримати найвищий
показник швидкодії, але потребує значних апаратних витрат, що експоненціально зростають при нарощуванні розрядності [4]. Тому цей спосіб практично не використовується при побудові багаторозрядних лічильників. Найменші апаратні
витрати і найнижчу швидкодію мають лічильники з послідовним перенесенням.
Наскрізне перенесення дозволяє при порівняно невеликих апаратних витратах досягти значного підвищення швидкості лічби. Якщо швидкодія лічильників з наскрізним перенесенням є недостатньою,
то використовуються різноманітні комбінації паралельного і наскрізного перенесень, що дозволяють підвищити швидкість але призводять при цьому до збільшення апаратних витрат. Тому відомі методи організації перенесення є малоефективними при побудові багаторозрядних
швидкодіючих лічильників.
Метою статті є розробка методу побудови швидкодіючого лічильника у системі числення фібоначчі, який при неве-

ликих апаратних витратах дозволяє досягти високої швидкодії за рахунок того, що
під час лічби на кожному такті лише невелика кількість розрядів змінює свій
стан.
Суть запропонованого методу полягає у тому, що на кожному такті одночасно з додаванням одиниці у молодший
розряд у коді лічильника виконуються всі
елементарні згортки у розряди, починаючи з третього. Елементарна згортка замінює дві сусідні одиниці коду фібоначчі на
одинцю
більш
старшого
розряду
(011→100) [5]. Такі згортки відіграють
роль перенесень у старші розряди, тому у
статті згортка і перенесення використовуються як синоніми. Збільшення будьякого розряду коду лічильника, починаючи з другого, відбувається лише за рахунок перенесення з молодших розрядів.
При цьому вага перенесень завжди більша
ваги молодшого розряду. Тому не відбувається переповнення коду лічильника.
Більш того, кількість сусідніх одиниць
коду лічильника, через які можливе перенесення на кожному такті, становить не
більше двох. Це обґрунтовується наведеним далі твердженням.
Твердження. Якщо на кожному такті роботи фібоначчієвого лічильника додається одиниця до молодшого розряду та
виконуються всі можливі елементарні
згортки, то в його коді не може бути більше двох сусідніх одиниць, через які
відбувається перенесення.
Перенесення через (n-1)-й розряд
можливе лише при переповненні, а спра-
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рядів xi, xi-1, xi-2 означає, що у цих розрядах не може бути більше двох сусідніх
одиниць. Доведення справедливості твердження для розрядів xi-1, xi-2, xi-3 так само
виконаємо методом від зворотного. Припустимо, що на деякому і-му такті в результаті перенесення у розряд xі-3 у розрядах xi, xi-1, xi-2, xi-3 утвориться код 0111 (у
розрядах xi, xi-1, xi-2 не може бути більше
двох сусідніх одиниць). Для цього необхідно, щоб на (і-1)-му такті код у цих розрядах був 0110. Але у такому випадку на
і-му такті над розрядами xi, xi-1, xi-2 виконується елементарна згортка і тому на іму такті код у цих розрядах стане 100. Це
означає неможливість появи трьох сусідніх одиниць у розрядах xi-1, xi-2, xi-3. Таким
чином, справедливість твердження доведена.
З даного твердження слідує можливість побудови лічильників, в яких перенесення на кожному такті розповсюджується не далі, ніж на два розряди.
На рис. 1 зображено структурну організацію швидкодіючого шестирозрядного фібоначчієвого лічильника побудованого на основі лічильних тригерів, який
складається з розрядних блоків 1, 2, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4.

ведливість твердження для першого і другого розрядів очевидна. Тому доведення
твердження буде проведено методом неповної математичної індукції для nрозрядного лічильника відносно номерів
розрядів, починаючи з номера n-2 до номера 3.
Позначимо n-розрядний код лічильника через X 0n −1 , а його і-й розряд позначимо через xi. Доведення справедливості
твердження для розрядів xn-2, xn-3, xn-4 виконаємо методом від зворотного. Припустимо, що на деякому і-му такті в результаті перенесення у розряд xn-4 у розрядах
xn-1, xn-2, xn-3, xn-4 утвориться код 0111. Для
цього необхідно, щоб на (і-1)-му такті код
у цих розрядах був 0110 (розряд xn-1 повинен знаходитись у нульовому стані, інакше буде переповнення лічильника). Але
у такому випадку на і-му такті над розрядами xn-1, xn-2, xn-3 виконується елементарна згортка і тому у цих розрядах утвориться код 100. Це означає неможливість
появи трьох сусідніх одиниць у розрядах
xn-2, xn-3, xn-4. Отже, для цих номерів розрядів справедливість твердження доведена. Далі, вважаючи твердження справедливим для розрядів xi, xi-1, xi-2, доведемо
його справедливість для розрядів xi-1, xi-2,
xi-3. Справедливість твердження для роз-
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Рис. 1. Структурна організація швидкодіючого фібоначчієвого лічильника
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На рис. 2а зображено структурну
організацію розрядного блоку першого
розряду, а на рис. 2б зображено структурну організацію другого розряду лічильника. Оскільки у системі числення фібоначчі ваги першого і другого розрядів будуються по іншому, ніж ваги інших розрядів, то розрядні блоки 1 і 2 також відрізняються від інших розрядних блоків. Решта розрядних блоків 3.1, 3.2, 3.3, і 3.4
мають однакову структурну організацію,
яку зображено на рис. 2в, і реалізують
відповідно третій, четвертий, п’ятий і шостий розряди лічильника. З наведених рисунків видно, що у середньому кожен розряд лічильника містить крім лічильного
тригера ще два логічних елементи І-НЕ.

Тобто апаратні витрати такого лічильника
відповідають апаратним витратам відомого лічильника з наскрізним перенесенням.
З іншого боку, максимальна затримка лічильника на кожному такті визначається
часом виконання елементарної згортки і
дорівнює часу переключення лічильного
тригера плюс затримки двох елементів ІНЕ. Тобто швидкодія даного лічильника
дорівнює швидкодії відомого лічильника
з паралельним перенесенням. На рис. 3
зображено часові діаграми, що пояснюють роботу лічильника і підтверджують
його працездатність. На даних часових
діаграмах не показано затримки тригерів і
логічних елементів.
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Рис. 3. Часові діаграми роботи лічильника
Висновки
1. Запропоновано метод побудови
швидкодіючого фібоначчієвого лічильника на основі виконання всіх елементарних
згорток на кожному такті.
2. Доведено твердження про максимальну довжину перенесення у швидкодіючому фібоначчієвому лічильнику.
3. Наведено структурну організацію
швидкодіючого фібоначчієвого лічильника та його розрядних блоків.
4. Запропонований лічильник має
апаратні витрати такі, як відомий лічильник з наскрізним перенесенням, а швидкодію таку, як відомий лічильник з паралельним перенесенням.
5. Наведено часові діаграми роботи
лічильника, які пояснюють його роботу та
підтверджують працездатність.
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В останні десятиліття діяльність людини все частіше зв’язана з комп’ютером. Його
продуктивність відіграє найзначнішу роль, так як саме вона дозволяє економити час,
затрачений на роботу, та дозволяє запускати більш ресурсномісткі додатки
Ключові слова: коефіцієнт множення, тактова частота шини, програма настройки «Setup
BIOS», опція «CPU Vcore»

Вступ
Ріст вимог до продуктивності змушує комп'ютер стрімко старіти з дня свого придбання. Ретельні налаштування та
регулярне обслуговування допомагає знизити швидкість старіння. Проте, рано чи
пізно кожний користувач комп'ютера стикається з проблемою недостатньої його
продуктивності для вирішення поставлених задач.
Підвищення його продуктивності
можливе за рахунок експлуатації деяких
елементів і вузлів комп'ютера в форсованих режимах роботи - розгону його комплектуючих. Розгін не потребує матеріальних затрат, має мінімальні ризики та
дозволяє підвищити продуктивність до
30 %.
Загальні принципи розгону
процесора
Існують два методи розгону – це
збільшення коефіцієнта множення і підвищення тактової частоти шини (FSB).
Мета всього цього одна – змусити процесор працювати на більшій внутрішній частоті, ніж йому було призначено виробником. Для процесорів «Intel» перший
спосіб практично незастосовний (окрім
ранніх моделей), залишається тільки підвищувати частоту (зі збільшенням напруги живлення або без). У випадку з AMD
все по-іншому. В процесорах «Athlon» і

«Duron» відсутнє жорстке обмеження помножувача, але про це пізніше.
Внутрішня частота, на якій працює
процесор, визначається так: частота системної шини множиться на коефіцієнт.
Наприклад, помножувач для «Celeron
400» рівний 6 (6 × 66 = 400). Якщо раніше
можна було збільшувати частоту CPU,
збільшуючи коефіцієнт множення, то починаючи з «Pentium II» коефіцієнт став
обмеженим зверху (тобто, наприклад, для
«Pentium II 266» можливі коефіцієнти до
4 включно, але не вищі), а починаючи з
«Celeron», всі процесори «Intel» виходять
з жорстко зафіксованим коефіцієнтом
(при цьому ігнорується значення, виставлене на материнській платі). Це поки не
торкається процесорів AMD. В ранніх моделях він зафіксований, але може бути
змінений, про що буде сказано пізніше, в
останніх моделях – не заблокований.

Рис. 1. Налаштування множника процесору
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При цьому треба враховувати, що
частоти, на яких працюють шини PCI
(номінально 33 MГц) і AGP (номінально
66 MГц) прив'язані до частоти FSB. Це
реалізується за допомогою дільника частоти, що є частиною чіпсету. Його значення при 66...83 MГц – 1/2 (66 × 1/2 = 33
Мгц), при 100...133 Мгц – 1/3 (100 × 1/3 =
33 Мгц), при 133 MГц і вище – 1/4 (підтримується не всіма материнськими платами). Коефіцієнт ділення для шини AGP
встановлюється в BIOS або визначається
автоматично материнською платою. Його
значення при 66...83 MГц – 1/1, при
100..133 MГц – 2/3. Таким чином, розгін
на третину теоретично найбільш вигідний, оскільки все устаткування при цьому
(окрім процесора і системної плати, звичайно) функціонує на штатних частотах.
Процесори Intel
Якщо у Вас сучасна материнська
плата (і, відповідно, процесор), наприклад, «ASUS P4B266» і «Celeron 2 ГГц»,
то всі регулювання частот і напруг можна
зробити в програмі настройки «Setup
BIOS», яка викликається при натисненні,
як правило, клавіші <Del> на початку завантаження. В меню «Advanced» включіть
ручне управління частотою процесора (а,
фактично, системної шини – FSB): опція
«CPU Speed» – [Manual]. Після цього стане доступна опція «CPU Frequency
(MHz)», за допомогою якої підвищуйте
частоту процесора (FSB) з кроком, наприклад, 5 Мгц.
На подібних материнських платах є,
також, блок джамперів або мікроперемикачів, які дублюють вищеописані
функції BIOS. А також, звичайно, є джампер дозволяючий / забороняючий софтову
зміну FSB і він, за умовчанням, може виявитися виставленим в положення –
«Disabled» (відключено). Загляньте в інструкцію для материнської плати і поставте його в положення «Enabled» (включено). Зберігши зміни, натискуючи, звичайно, клавішу <F10> і підтвердивши свій
вибір, перезавантажте комп'ютер. Якщо
завантаження пройшло успішно, продовжуйте покроково збільшувати тактову ча-

стоту, поки не з'являться очевидні проблеми при завантаженні.
Найбільша проблема – темний екран
монітора при завантаженні. Це означає,
що з такими параметрами Ваша система
працювати не буде. Для виходу з цього
положення потрібно або вимкнути комп'ютер з мережі електроживлення і при
включенні буде автоматично викликана
програма «Setup BIOS» для зміни параметрів, або утримувати яку-небудь клавішу
при завантаженні, або обнулити CMOS,
замкнувши спеціальні контакти на материнській платі або переставивши відповідний джампер, або вийняти батарею, живлячу CMOS – подивіться в керівництві
материнської плати, бажано до того, як
займетеся розгоном. Зменште частоту і
повторіть все спочатку.
Перш ніж замикати контакти, переставляти джампери, виймати батарею і,
взагалі, проводити будь-які монтажнодемонтажні роботи, необхідно вимкнути
комп'ютер і вийміть вилку з розетки. Не
забувайте торкнутися обома руками якого-небудь заземленого предмету (водопровідного крана, наприклад) перш ніж
залізти всередину комп'ютера, щоб не
пошкодити електронні компоненти, чутливі до статичної електрики, яка нагромаджується на поверхні вашого тіла. Менша
проблема – зависання комп'ютера під час
проходження процедури POST або на початку завантаження «Windows». Можливо
Вам вдасться примусити працювати комп'ютер на цій частоті, знизивши в BIOS
режим UDMA або зовсім відключивши
його (правда, це значно зменшить продуктивність системи) або підвищивши напругу
живлення
ядра
процесора
(«Vcore»). В меню «Advanced» включіть
ручне управління напругою: опція «CPU
Vcore Setting» – [Manual]. Після цього
стане доступна опція «CPU Vcore», за допомогою якої підвищуйте напругу живлення ядра процесора з мінімальним кроком, звичайно, 0.025 V. Умовно безпечним вважається підвищення «Vcore» на 10
– 15%, щодо номінального. Майте на увазі, що при цьому збільшується тепловиді-
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лення, а значить, зростає і ризик перегріву. Якщо підвищення напруги живлення
ядра процесора в межах вказаних величин
не робить роботу стабільною, зменште
частоту.
Найменша проблема – комп'ютер
завантажується нормально, але зависає
через деякий час після запуску ресурсових додатків, 3D-ігр. Це, частіше всього,
пов'язано з перегрівом процесора і вживання більш інтенсивного охолоджування
розв'яже цю проблему. До речі, іноді достатньо всього лише зняти бічну панель
системного блоку і температури процесора і чіпсету знизяться на декілька градусів, правда, у разі материнської плати з
процесорним роз’ємом «Slot1» результат
може бути зворотним через порушення
напряму руху повітря всередині системного блоку. Якщо в процесі роботи будьяких програм виникають помилки (виконання неприпустимих операцій, наприклад), то це, швидше за все, можна усунути, збільшивши в BIOS значення «Vcore»
або виставивши великі значення таймінгів
пам'яті. Якщо у Вас не найсучасніша материнська плата (і, відповідно, процесор) і
в «Setup BIOS» відсутні опції, що управляють настройкою частот і напруг, значить змінити ці параметри можна тільки
за допомогою спеціальних джамперів на
системній платі. Їх розташування вказано
в керівництві. Якщо регулювання напруги
не передбачено конструктивно або регулюється всього на 0.1 V, як біля вищезгаданої плат, використовуйте спеціальний
перехідник «Slot → Socket», на якому є
джампери для регулювання напруги (природно, якщо у Вас на системній платні
роз’єм «Slot1», а роз’єм процесора –
«Socket» (PPGA, FC-PGA). Вважатимемо,
що комп'ютер успішно завантажився і не
«вішається» при запуску 3D-ігор або
«Антивіруса Касперського», наприклад.
Тепер самий час перевірити стабільність
розігнаної системи, погравши годин
...дцять в «Quake III», заархівувавши пару
десятків гігабайт свого комп’ютерного
барахла або скориставшись якою-небудь
спеціальною тестовою програмою, яка по-
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максимуму завантажує процесор, наприклад «CPU Hi-t Professional Edition». Якщо і після цього все працює нормально,
то Ви досягли поставленої мети.
Процесори AMD
Процесори «Athlon» і «Duron», що
випускаються у форматі «Socket А», мають фіксований помножувач частоти. Але
його можна розблоковувати... простим
олівцем, хоча, звичайно, краще скористатися
спеціальним
струмопровідним
клеєм. Річ у тому, що на поверхню корпусу «Athlon» і «Duron» виведено декілька
рядів («L1, L2 ..., L7») контактів (так званих мостів). Якщо всі чотири мости ряду
«L1» розірвано, процесор «закритий»,
якщо їх знову з'єднати – помножувач можна буде встановити довільно. Технологія
така: необхідно «замалювати» олівцем
кожний з 4 «містків» так, щоб при цьому
не створити графітних провідних доріжок
між сусідами. Тут доведеться напружити
зір і використати гострий олівець, а також
пам'ятати, що ця процедура позбавляє вас
права обміняти процесор по гарантії у разі його поломки. У більш ранніх моделей
«Athlon» (для «Slot А») потрібно розкрити
картридж і перепаяти резистори у верхній
частині процесорної плати. Для «Socket
А» достатньо розімкнути мідні перемички, розташовані на корпусі біля ядра і замкнути в певній комбінації для отримання
необхідного помножувача. Розгін моделей
AMD,
розрахованих
на
«Socket/Super7», схожий на розгін процесорів «Intel», за винятком того, що в
них немає обмеження по помножувачу і
його можна виставити, користуючись перемичками на материнській платі. У зв'язку з тим що процесори «Athlon» і
«Duron» нагріваються дуже відчутно,
економити зайві долари на придбанні хорошої «охолоджувальної системи» не варто. Але будьте обережні: ці чіпи можна
зламати (в буквальному розумінні слова)
при установці суперкулерів на зразок
«Golden Orb». Тому слід використовувати
лише спеціальні версії кулерів, призначені для процесорів «Socket А» і сумісні з
вашою материнською платою.
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Розганяємість процесора
Розганяємість конкретного процесора залежить також від того, наскільки
близька його частота до граничної частоти, в принципі можливої для процесорів
цієї модельної лінії. Наприклад, Pentium
III 450 теоретично можна розігнати до 600
MHz, Pentium III 600 якщо й можливо розігнати, то лише трохи, оскільки 600 MHz
– межа для цієї модельної лінії. Чим досконаліше технологія, тим менше розміри
самого кристала, енергоспоживання, а,
значить, і температура. Цей параметр
представлений в мікрометрах, чим менше
число, тим краще будуть розгінні якості
даного ядра (а, значить, і самого процесора). Різні ядра це, взагалі кажучи, різні
процесори, вони володіють різними характеристиками і поводяться по-різному
при розгоні Ревізія ядра (stepping) також
визначає розганяємість процесора. Через
якийсь час після початку випуску певної
моделі процесорів нагромаджується інформація про помилки в їх ядрі. Крім того,
«по ходу справи» знаходяться шляхи підвищення відсотка виходу придатних виробів. Щоб упровадити ці напрацювання і
виправити помилки, «видається» нова ревізія ядра CPU. Відрізнити процесор з
оновленим ядром можна за допомогою
особливого кодування – індексу «S-Spec»,
який надрукований на корпусі процесора і
на коробці або за допомогою спеціальних
утиліт, наприклад «WCPUID». Ця програма показує також і багато інших параметрів: назва процесора, його виробник,
модель, тактова частота, частота шини,
коефіцієнт множення, список підтримуваних розширених наборів команд, операційна система, включаючи номер зборки ядра і встановлені пакети оновлень,
точну версію чіпсета і BIOS і т.д., до того
ж вона безкоштовна і регулярно обновляється.
Проблеми охолоджування і їх
рішення
Проблема охолоджування є, мабуть,
основним обмежуючим чинником при
розгоні. Способів її рішення існує небага-

то. Перший – опустити напругу на ядрі
процесора (в цьому випадку процесору
може не вистачати потужності навіть для
запуску), другий – покращувати охолоджування, третій – відключити невживані
частини процесора. Перший спосіб не застосовний для відеокарт. Другий спосіб –
найпоширеніший. Третій спосіб підійде
тим, у кого процесор навантажений не на
повну потужність. Процесор, відеочіп,
або будь-який інший предмет можна охолоджувати, а можна відводити від нього
тепло. На перший погляд, це майже одне і
те ж, але різниця все-таки є.
Відвести тепло від предмета здатне
будь-яке тіло, щільно дотичне з ним, володіючи теплопровідністю, ненульовим
коефіцієнтом теплообміну і хоч якоюсь
площею поверхні. В нашому випадку на
процесор можна прикріпити будь-яку залізячку, і вона відводитиме від нього тепло. Інше питання, що цього не буде достатньо. Для кращого відведення тепла на
практиці застосовуються вироби з певних
матеріалів – алюмінію і міді. З цих матеріалів виготовляються радіатори, які відводять тепло від процесора і розсіюють
його в повітрі. Головне для радіатора –
мати якомога більшу площу поверхні.
Для цього на їх поверхнях роблять ребра,
голки, пластинки. Це дозволяє значно збільшити площу поверхні радіатора, трохи
збільшивши його фізичні розміри. Форма
і конфігурація радіаторів також мають
важливу роль. До кожної пластинки, до
кожного ребра і голки повинен бути вільний доступ повітря. Для збільшення продуктивності кулера на радіатор встановлюють вентилятор, що збільшує кількість
повітря, що протікає через радіатор. Використання вентилятора підвищує продуктивність кулера на 30-60 %. От чому в
більшості сьогоднішніх кулерів використовуються вентилятори. Кожний кулер
характеризується
термічним
опором
(C/W), що показує, на скільки градусів
підніметься температура чіпа при збільшенні розсіювальної потужності на 1 Вт.
Звичайно це значення рівне 2-3 °C/W.
Хороші кулери мають термічний опір
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1-2°C/W. Чим він менший, тим кращий
кулер.
Існує думка, що для того, щоб чіп
добре розігнався, його треба опустити у
ванну з рідким азотом і охолодити до температури абсолютного нуля (-273 C). Це
не так. При розгляді температури, як обмежуючого чинника, ми з'ясували процеси, що лежать в термічній залежності
процесора. Але процесор може зависати
не тільки при підвищеній, але і при пониженій температурі. Це пояснюється тим,
що кожний напівпровідник має той проміжок температур, в якому він працює.
При підвищенні температури відбуваються процеси, описані вище. А що ж відбувається при сильно зниженій температурі? При достатньо низькій температурі
електронам, що містяться в напівпровіднику, починає не вистачати енергії для
переходу з одного енергетичного рівня на
іншій. Простіше кажучи, рух носіїв в напівпровіднику припиняється і він втрачає
свої властивості.
Висновок
Розгін – це збільшення тактової частоти вище рівня стандартних «заводських» налаштувань того або іншого компонента комп'ютера з метою підвищення
його продуктивності. Він можливий через
фізичну структуру кристалів, які складаються з транзисторів, а також через процес виготовлення цих кристалів. В залеж-
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ності від потреб користувача виділять різні напрямки розгону, а саме економію
фінансових коштів, збільшення продуктивності старого комп’ютеру та отримання максимальної продуктивності за всяку
ціну. Розгін центрального процесору полягає в збільшенні тактової частоти і досягається двома методами: збільшенням
коефіцієнта множення і підвищенням тактової частоти шини. Розгін процесору дозволяє збільшити його продуктивність в
залежності від моделі на 5–30 %.
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Вступ
Якщо два вузли у мережі передачі
даних безпосередньо не з'єднані лінією
зв'язку, їхні повідомлення один до одного
повинні пересилатися проміжними вузлами. Пошук шляху між двома вузлами, між
якими йде обмін повідомленнями у мережі передачі даних є фундаментальним завданням, що називається маршрутизацією. У традиційній комп'ютерній мережі є
вузли під назвою маршрутизатори, які виконують пересилання інформації у
комп’ютерних мережах. Додатки на
комп’ютерах з’єднуються з серверами і
повідомлення перенаправляються маршрутизаторами до місць призначення. На
відміну від традиційних комп'ютерних
мереж, бездротові динамічні мережі не
розрізняють вузли, сервери і маршрутизатори. Також, дані мережі відрізняються і
від бездротових мереж з базовими станціями, таких як мобільні телефонні системи, в яких повідомлення ретранслюються
на базові станції. У бездротових динамічних мережах вузли є не тільки
комп’ютерами з додатками, але і функціонують як маршрутизатори для пересилання повідомлень для інших вузлів, які
не входять до радіусу дії бездротової передачі один одному. Вузли у таких мережах утворюють самоорганізовану мережу
без централізованого адміністрування або
підтримки [6]. Таким чином бездротові

динамічні мережі є розподіленими системами.
Було запропоновано велику кількість динамічних протоколів маршрутизації, починаючи від модифікації та оптимізації традиційних підходів до маршрутизації для статичних мереж до інноваційних методів для динамічних мереж, які
використовують інформацію про географічне місцезнаходження вузлів.
Маршрутизація, що базується на місцезнаходженні, також відома як геометрична маршрутизація або географічна,
була запропонована для вирішення проблеми масштабування. Замість використання топологічної інформації, протоколи
даного виду маршрутизації використовують географічну інформацію про розташування вузлів для маршрутизації пакетів. Дані протоколи припускають, що вузли знають своє власне географічне положення (наприклад, від системи глобального позиціонування [7]) і вихідному вузлу відоме розташування вузла призначення.
Одним із видів географічної маршрутизації є маршрутизація гранями, яка
гарантує доставку пакетів у статичних
зв'язаних плоских графах [1-3]. Вона застосовується на плоскому графі, відповідно пакет передається по границях граней, які перетинаються відрізком, що
з’єднує вихідний вузол і вузол призначення.
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Існують дві проблеми у застосуванні
маршрутизації гранями на неплоскому
графі мережі [7-9]: мережевий граф може
не мати з'єднаного загального плоского
підграфу, і, навіть якщо такий підграф
існує, його отримання може бути складним завданням.
Аналіз попередніх досліджень
Маршрутизація гранями, яка запропонована у [1], була першим геометричним алгоритмом маршрутизації, що гарантував доставку пакетів без лавинного
розповсюдження повідомлень. Згодом
було запропоновано декілька варіантів
протоколів даного виду маршрутизації [2,
3, 7, 10]. Маршрутизація гранями застосовується на плоскому підграфі мережевого
графа. Плоский граф ділить площину на
грані. Відрізок, що з’єднує вихідний вузол і вузол призначення, перетинає деякі
грані. Згідно даної маршрутизації, пакет
пересилається по межах цих граней. Деякий протокол геометричної маршрутизації гранями надає набір правил для кожного вузла, за допомогою яких приймається рішення, куди відправити пакет, використовуючи тільки локальну інформацію про своїх сусідів і інформацію у заголовку пакета.
Типовий протокол маршрутизації
гранями функціонує наступним чином [2].
Починаючи, пакет пересилається по межі
першої грані, що перетинається відрізком
від початкової точки до місця призначення. Першою дугою обходу грані є перша
дуга за годинниковою стрілкою навколо
початкової точки, після з’єднуючого відрізка. Після обходу дуги (u, v), наступною
дугою обходу грані є перша дуга після (v,
u) за годинниковою стрілкою навколо v.
Таким чином, пакет проходить дугам межі грані у напрямку проти годинникової
стрілки. Даний обхід використовує правило правої руки. Коли обхід досягає дуги, яка перетинається відрізком, що
з’єднує початкову і цільову точки, у точці, яка є ближчою до місця призначення,
ніж початкова, то дана точка стає новою
точкою відліку і обхід перемикається на
наступну грань. Дана процедура повто-
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рюється, доки не буде досягнуто місце
призначення.
Згідно іншого варіанту [1], пакет
проходить всю межу грані і запам'ятовує
точки перетину з відрізком між початковою точкою і місцем призначення, які
знаходяться ближче до місця призначення. Після того, як пакет повертається до
вихідної точки цієї грані, він пересилається по її межі до збереженої точки перетину.
Відповідно, дана точка стає новою
відправною точкою і обхід перемикається
на наступну грань. Дана процедура продовжується, поки цільова точка не буде
досягнута. Рис.1 показує приклад обходу,
який обрахований за допомогою протоколу маршрутизації гранями [2].

Рис. 1. Приклад шляху, який проходить
пакет згідно маршрутизації гранями

У даному прикладі пакет передається від вузла s до вузла d. Спочатку обхід
відбувається вздовж межі F1, поки він не
досягне p1, точки перетину межі грані F1 і
відрізка sd, у якій обхід перемикається до
наступного грані F3. Далі пакет рухається
по межам граней F3 і F5.
Хоча основна ідея маршрутизації
гранями проста, декілька варіантів маршрутизації гранями у деяких плоских графах [4] можуть не доставити пакет. Наприклад, якщо алгоритм обходу використовує вузли, які ближче до точки призначення, ніж початковий вузол, в якості нових відправних точок, тоді він не визначить нову початкову точку на деякій грані, як у прикладі: грань F1 на рис. 2 (а). У
даному прикладі, вузол s є початковим
вузлом і вузол d - вузол призначення. Інші
два вузли v1 і v2 на межі грані F1 знаходяться далі від вузла d, ніж від s. Алго-
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ритм обходу зазнає невдачі у випадку використання поточного вузлу в якості нової точки відліку, замість точки перетину
дуги грані з відрізком, що з’єднує вихідний вузол з кінцевим.
В іншому випадку пакет може переміщатися вздовж послідовності граней не
досягаючи пункту призначення. Це показано на прикладі на рис. 2 (б), де даний
алгоритм буде пересилати пакет по (s1;
s2), (s2; s3) і (s3; s1).

Рис. 2. Приклади невдалої роботи
алгоритмів обходу

Маршрутизація гранями гарантує
доставку пакета в статичних з’єднаних
плоских графах [2, 5]. Її було об'єднано з
"жадібним" підходом маршрутизації, щоб
зробити протокол більш ефективним. Одним з таких протоколів є GPSR (Greedy
Perimeter Stateless Routing) [3]. Основна
стратегія маршрутизації в GPSR – «жадібна» маршрутизація. Вузол посилає пакет
до одного з сусідів у мережі, що ближче
до місця призначення, за умови, що сусід
ближче до місця призначення. Однак, коли вузол ближче до місця призначення,
ніж будь-який з його сусідів, маршрутизація гранями використовується як механізм відновлення.
Як і протокол GPSR, протокол
GOAFR+ [10] також є поєднанням жадібної маршрутизації та маршрутизації гра-

нями. GOAFR+ використовує більш складні методи, щоб об'єднати маршрутизацію гранями з жадібною маршрутизацією.
Постановка задачі
Протоколи маршрутизації гранями
мають два обмеження: вони потребують
окремо побудованого плоского підграфу
мережі для маршрутизації, і припускається, що даний плоский підграф залишається незмінним протягом процесу маршрутизації [7-9]. Отримання зв'язаного загального плоского підграфа розподіленим
чином може бути складно у реальних мережах. Експериментальні результати [8-9]
показують, що більшість існуючих алгоритмів мають проблеми у реальних бездротових мережах через перешкоди у зоні
дії і неточну інформацію про місцезнаходження. Проблеми з отриманням графа
маршрутизації можуть привести до порушення роботи протоколів маршрутизації
гранями. Більш того, експерименти показали, що зв’язки у деяких бездротових
динамічних мережах часто нестабільні,
навіть якщо вузли є стаціонарними [9, 1].
Як результат, дані протоколи не можуть
бути практично застосовані у реальних
бездротових динамічних мережах.
У даній статті описано загальний
підхід до застосування маршрутизації
гранями до неплоского графу без вилучення плоского підграфу. Даний метод
полягає у отриманні (віртуального) плоского графу з будь-якого графа, шляхом
заміни кожного перетину дуг на віртуальний вузол.
Неплоский мережевий граф може
розглядатися як віртуальний плоский
граф. Тобто додається віртуальний вузол
у кожній точці, де перетинаються два або
більше ребер, і відповідно у цих віртуальних точках розділяються ребра. Таким
чином, отримується віртуальний плоский
граф, який складається з оригінальних вузлів мережі і віртуальних вузлів. Якщо
вихідний граф з’єднаний так, що він є віртуальним плоским графом, і якщо застосувати маршрутизацію гранями у даному
віртуальному графі, то можливо визначити шлях до місця призначення. Даний
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шлях має назву віртуальний шлях, оскільки він може містити віртуальні вузли. Віртуальний вузол не може отримати або
відправити пакет. Кун та ін. [4] і Лілліс та
ін. [5] зберігали таблиці маршрутизації у
реальних вузлах для того, щоб зробити
можливим відправку пакетів до та від віртуальних вузлів. У нашому підході додаткова інформація маршрутизації не повинна зберігатися у реальних вузлах. Тобто
відбувається обчислення реального шляху
у мережевому графіку, який слідує по віртуальному шляху. Такий протокол моделює маршрутизацію гранями у віртуальному плоскому графі.
Щоб формально визначити, що
означає для реального шляху слідувати
віртуальному, введемо деякі позначення
та визначення. Для позначення вузлів у
віртуальному шляху, які можуть бути як
віртуальними так і реальними, використаємо грецькі літери α, β, і т.п., а для позначення реальних вузлів використаємо малі
літери. Кожне ребро у віртуальному графі
може бути усією дугою мережевого графіку або її частиною. Дуга у віртуальному
графі є віртуальною дугою. Початковий
вузол або точка і кінцевий вузол або точка використовуються для позначення
двох кінцевих точок реальної чи віртуальної дуги.
Враховуючи віртуальний шлях, у
якому останній вузол є реальним вузлом,
визначимо функцію, яка відображає даний шлях на послідовність реальних вузлів.
Визначення. Нехай π = v0, v1,…, vk =
u, при k ≥ 1 є віртуальним шляхом, де
останнім вузлом vk є реальний вузол. Нехай F(π) = u0, u1,…,uk-1, u, де ui є початковим вузлом реального ребра, що містить
віртуальне ребро (vi, vi+1) при i = 0,…,k1. Вважаємо, що реальний шлях P слідує
віртуальному шляху π, якщо F(π) є підпослідовність P.
Протокол, який моделює маршрутизацію гранями у всіх віртуальних плоских
графах, гарантує доставку повідомлень у
статичних зв'язаних графах.
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Віртуальний плоский граф зв'язного
графа також зв'язаний, тому що додавання віртуальних вузлів і поділ ребер у віртуальному вузлі не роз’єднує будь-який
шлях в оригінальному графі. Оскільки
маршрутизація гранями гарантує доставку пакетів у статичному зв'язному плоскому графі, віртуальний шлях отримується, застосовуючи маршрутизацію гранями
у віртуальному плоскому графі статичного зв'язного графа. За визначенням, протокол, який моделює маршрутизацію гранями обчислює реальний шлях, який слідує за віртуальним шляхом і, отже, приводить до вузла призначення.
Алгоритм обчислення віртуального шляху
Для моделювання маршрутизації
гранями у віртуальному графі потрібно
розглянути два питання. Перше полягає в
обчисленні віртуального шляху, а друге у
знаходженні реального шляху у мережі,
який слідує віртуальному. Всі обчислення
мають бути виконані розподілено і з використанням тільки локальної інформації,
що доступна у кожному вузлі, і інформацію, яку протокол ставить у заголовок пакету.
Віртуальний шлях буде обчислюватися одне ребро за один раз. Одним із
способів зробити це – нехай початковий
вузол реального ребра, що містить поточне віртуальне ребро визначає наступне
віртуальне ребро. Нехай поточне віртуальне ребро (α, β), наступне віртуальне ребро (β, γ) є першим віртуальним ребром
після (β, α) за годинниковою стрілкою навколо β (Рис. 3).

Рис. 3. Визначення наступного
віртуального ребра
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Припустимо, що (α, β) міститься у
реальному ребрі (u, v), і (β, γ) міститься у
реальному ребрі (w, x), яке перетинає (u,
v) у β. Якщо вузол u знає своїх сусідів,
(реальні) ребра яких перетинаються із
(реальними) ребрами вузла и, і які (реальні) ребра перетинають їх, то можливо для
u обчислити (β, γ). Однак, якщо вузол u
знає лише своїх сусідів і реальні реальні
ребра, які перетинаються із його власними ребрами, то вузол и не може обов'язково визначити кінцеву точку γ наступного віртуального ребра.
З цією обмеженою інформацією віртуальний шлях може бути визначений,
якщо розподілити обчислення іншим способом. На кожному кроці обходу вважаємо α початковою точкою поточного віртуального ребра і (u, v) реальне ребро, яке
її містить; вузол и визначає кінцеву точку
β поточного віртуального ребра, яка також є початковою точкою наступного віртуального ребра, а (w, x) реальне ребро,
яке містить її. Щоб знайти реальний
шлях, яким слідує віртуальне ребро, вузол
и обчислює реальний шлях до w. У даному розподіленому обчисленні ребер віртуального шляху, два кінця віртуального
ребра можуть бути визначені при різних
реальних вузлах.
Далі наводиться алгоритм, який виконує обчислення згідно даної процедури.
Вхідними параметрами даного алгоритму
є (u, v) і α, де (u, v) є реальним ребром, яке
містить поточне віртуальне ребро і α є
початковою точкою поточного віртуального ребра. α може бути або вузлом и або
внутрішньою точкою на ребрі (u, v). Вихідними даними алгоритму є β, кінцева
точка поточного віртуального ребра, яка
також є початковою точкою наступного
віртуального ребра; (w, x) - ребро, яке містить наступне віртуальне ребро; і π шлях від вузла и до вузла w, по якому пакет може бути направлений до w для продовження обходу. На рис. 4 зображено
геометричні залежності між вхідними та
вихідними параметрами даного алгоритму.

Рис. 4. Вхідні та вихідні
параметри алгоритму
Алгоритм((u, v), α, β, (w, x), π)
* Вхідні дані: ребро (u, v) і точка α на (u, v);
* Вихідні дані: β, перший вузол на (u, v) після α у
віртуальному графі; (w, x) – дуга, що містить перше віртуальне ребро після (β; u) у годинниковому
напрямку навколо β; і π, шлях від u до w у мережевому графі.
begin
if there is an edge that crosses (α, v) then
*наступне віртуальне ребро є найближчим ребром перетину
let β be the crossing point on (α; v) that is closest
to α
let (w, x) be the edge that contains the next virtual
edge after (β; α) in clockwise order
around β
let π be a path from u to w in network graph
else
* ребра, що перетинають (α, v) відсутні, наступне ребро починається з v
β ← 0076
(w, x) ← the next edge after (v, u) in clockwise
order around v
*w = v
π ← u,w
end

Якщо вхідні параметри (u, v) містять
поточне віртуальне ребро вздовж границі
віртуальної грані і α – точка на віртуальному ребрі, то вихідний параметр β алгоритму є кінцевою точкою поточного віртуального ребра і (w, x) – ребро що містить наступне віртуальне ребро вздовж
границі цієї ж віртуальної грані.
Важливо звернути увагу на те, що
частина умовного оператора алгоритму
визначає які вихідні параметри мають бути без явного визначення як обчислювати
їх, так як це залежатиме від доступної інформації на вузлі u і яка модель графу
мережі.
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Після того як кінцева точка β поточного віртуального ребра визначена, вузол
u перевіряє чи містить (α, β) будь-яку точку, що знаходиться ближче ніж початкова точка поточної віртуальної грані. Якщо
така точка знаходиться, процес обходу
перемикається до наступної віртуальної
грані; в іншому випадку, вузол u пересилає пакет до вузла w, і процес обходу
продовжується.
Висновок
Було розроблено метод, який розширює і узагальнює підхід до маршрутизації гранями в результаті чого, вона може бути застосована безпосередньо на загальних неплоских мережевих графах, без
окремої побудови плоского підграфу маршрутизації. Відповідно до даного підходу, було проаналізовано загальний процес
маршрутизації гранями у віртуальному
плоскому графі і запропоновано алгоритм
обчислення віртуального шляху у плоских віртуальних графах.
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Розглянуто основні підходи до вирішення проблеми впровадження програмного забезпечення. За останній час комп’ютерні технології набули широкого використання для
управління підприємством або організацією будь-якого типу. Постає проблема впровадження програмного продукту в систему роботи компанії. Сучасними методами вирішення цієї проблеми є процеси проектування спеціалізованого програмного продукту та
процеси реінжинірингу. Розглянуто основні труднощі, які виникають в процесі впровадження програмного забезпечення, проаналізовано переваги та недоліки кожного з методів. Наведений аналіз статистичних даних які впливають на розробку програмного
продукту
Ключові слова: програмне забезпечення, проектування, реінжиніринг, затрати на програмування, впровадження програмного забезпечення

Вступ
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій у багатьох як міжнародних, так і українських компаніях,
управління, контроль, організація, проектування будь-яких аспектів роботи відбувається за допомогою того чи іншого програмного забезпечення. Відмітимо стрімке зростання ролі даного об’єкту на підприємствах протягом останніх років:
оскільки компанії постійно здійснюють
значні витрати на розробку, удосконалення, тестування та впровадження у виробництво програмного забезпечення. Звичайно, зрозумілим і є той факт, що розробка програмного забезпечення,
стала
об’єктом діяльності багатьох ІТ – компаній, які під замовлення розробляють якісне програмне забезпечення.
Якщо розглядати витрати на впровадження програмного продукту на підприємстві, на етапі дослідження проводиться оцінка цілей та мети, пов’язаних зі
створенням даного програмного продукту. На даній стадії відбувається розробка
бізнес-плану, встановлюються види необхідного матеріального забезпечення, ви-

значається технологія (необхідна для досягнення бажаних функцій), досліджуються шляхи досягнення бажаних функцій, проводиться порівняння альтернативних пропозицій постачальників та консультантів, визначається юридичне забезпечення тощо.
Стадія досліджень завершується
отриманням певного наукового результату, який є передумовою початку розробки
програмного продукту. Дана операція є
наступною стадією процесу створення
програмного продукту. На даному етапі
компанія вже визначилася щодо способу
ведення робіт по створенню майбутнього
програмного продукту [8].
З огляду на різноплановість функціональних призначень створюваних програмних продуктів визначити загальні види робіт на даному етапі важко. До витрат, які слід капіталізувати, можна віднести прямі матеріальні витрати (матеріали, комплектуючі вироби, запасні частини
тощо) та послуги виробничого характеру
сторонніх організацій, що використовуються під час розробки програмного забезпечення, витрати пов’язані з виплатою
заробітної плати працівникам, зайнятим у
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виробництві даного об’єкту, відрахування
на соціальні заходи, витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі витрати тощо.
Актуальність проблеми
З огляду на зазначене, проблема
розробки програмного забезпечення набула великого розмаху, оскільки на сучасному ринку існує велика кількість
програмних продуктів і чи не найефективнішим спрямуванням коштів підприємства, буде придбання готового програмного продукту та проведення удосконалення
певних модулів пакету, ніж проектування
вузько направленої системи?
Дослідження та порівняльний
аналіз можливих методів впровадження програмного забезпечення
Спробуємо дослідити необхідні витрати, проблеми та цілі при розробці програмного забезпечення та при удосконаленні придбаного програмного продукту,
так званого реінжинірингу (reengineering
– eng.: реорганізація бізнес-процесів, перестройка фірми, удосконалення програмного забезпечення) [1].
Введення в роботу підприємства певного програмного продукту, для керування чи організації роботи, доволі складний процес, який включає велику кількість аналізу, збору інформації та прийняття відповідних рішень. Розглянемо процес проектування певного програмного
пакету під замовлення (широкого поширення набуло сленгове “з нуля” ). Відразу
ж можна виділити переваги такого методу:
- підприємство-замовник може відразу розробити вимоги до майбутнього
продукту і має можливість замовити тільки необхідний вузько направлений функціонал;
- можливість чітко розрахувати терміни виконання розробки продукту;
- на сучасному етапі існує велика
варіативність засобів розробки, тому завжди є можливість вибору ;
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- можливість найму програмістів
необхідної кваліфікації, є можливість заощадити при нескладних задачах та необов’язковій необхідності висококваліфікованих спеціалістів;
- можливість варіювання в методах
та засобах, в залежності від фінансування
підприємства чи компанії.
Але і певні недоліки:
- в залежності від кількості необхідного функціоналу розробка бажаного
програмного продукту може зайняти тривалий час;
- якість програмного забезпечення в
повній мірі буде залежати від кваліфікації
виконавців;
- при зміні вимог, критеріїв чи переплануванні підприємства чи компанії, необхідним є доопрацювання програмного
продукту, або повна його заміна;
- при складності нового програмного забезпечення є необхідністю навчання
персоналу для роботи новим програмним
забезпеченням.
- в штаті компанії необхідний працівник певної кваліфікації для технічної
підтримки розробленого продукту.
Також розглянемо економічні витрати на розробку, спланованого програмного забезпечення. При розробці та введені програмного продукту на підприємстві, необхідно враховувати сумарні затрати Cs протягом всього життєвого циклу
програмного забезпечення, які складаються з затрат на розробку Cp, експлуатацію Ce і підтримку Cп [9]. Маємо: Cs =
Cp+Ce+Cп
Для формування повного уявлення
про затрати при розробці програмного
забезпечення, обов’язково розглянемо і
факт допущення, виявлення і виправлення
помилок при розробці. Для подальшого
конкретного порівняння з процесом реінжинірингу, наведемо графік затрат на виявлення і усунення дефектів на кожному
етапі життєвого циклу програмного продукту рис.1.
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Рис. 1 Вартість усунення помилок

По мірі руху проекту вартість усунення помилок експоненціально зростає.
Що дає змогу приблизно оцінити зміну
затрат на різних етапах життєвого циклу
програмного забезпечення:
- вартість усунення дефекту на даному етапі

- виявлення дефектів на даному етапі
- дефектів представлених на даному
етапі
Отже, систематизуємо витрати на
розробку, та подамо у вигляді таблиці
табл. 1. Розглядаючи фактори фінансового боку підприємства-замовника [7].

Таблиця.1 Витрати підприємства на розробку програмного продукту
Складові витрат

Групи витрат

Основні фактори які впливають на витрати при розробці

На безпосередню розробку комплексу програми

- Витрати по етапам розробки.
- Витрати по категоріям спеціалістів.

- Об’єм, надійність.
- Довготривалість розробки.
-Довготривалість експлуатації.
- Рівень технології розробки.
- Рівень мови програмування.

На виготовлення пробного зразка

- Витрати на носії інформації.
- Витрати на виготовлення і
оформлення документації.

- Об’єм.
- Рівень технологій розробки.
- Спосіб матеріалізації програм.

На технології та програмні засоби автоматизації розробки

- Витрати на технології проектування.
- Витрати на впровадження.
- Витрати на експлуатацію.

- Об’єм, надійність.
-Довготривалість експлуатації.
- Рівень технології розробки.
- Рівень мови програмування.
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Недоречним буде ставити завдання
чітко визначати витрати підприємства на
проектування програмного продукту,
оскільки це досить довготривалий та
складний процес, який має свої особливості та методи для кожної конкретно поставленої задачі. Ще одним методом розробки програмного забезпечення є придбання готового пакету програмного продукту та проведення його адаптації до
вимог замовника. Цей процес набув широко вживаної назви “реінженіринг”.
Проведемо порівняння опираючись на
наведені факти.
Суть реорганізації програмного забезпечення полягає в покращенні або
трансформації існуючого програмного
забезпечення з метою легшого освоєння,
покращення управління та використання
його в майбутньому. Необхідність реінжинірингу стає очевидною, коли існуючі
програмні продукти застарівають з точки
зору їх архітектури, платформи на якій
вони працюють і їх нездатності задовольнити потреби користувачів. Складність
полягає в розумінні існуючої системи. За-
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звичай вимоги, дизайн і документація є
неактуальними або дуже застарілими, так
що не зовсім ясно які функції повинні
бути впроваджені [8].
Реінжиніринг починається з вихідного коду існуючої системи і завершується вихідним кодом цільової системи. З
одного боку цей процес може бути таким
же простим як і переведення коду з однієї
мови на іншу, або з одної операційної системи в іншу. З іншого боку процес реінжинірингу може бути дуже складним і
включати в себе використання існуючого
вихідного коду для відтворення дизайну,
визначення вимог до існуючої системи з
подальшим їх порівнянням з необхідними
вимогами, видаляючи ті, котрі більше не
використовуються, реструктурування і
редизайн системи (з використанням
об’єктно-орінтованого проектування), і,
нарешті, створення коду для бажаної цільової системи. [2]
На рис.2 представлено загальну методику реорганізації програмного забезпечення [4].

Рис. 2 Структура реінжиніринга

Систематичний аналіз реінжинірингу проводиться над успадкованою системою до тих пір, поки «оцінка спроби»
(рис. 3) не видасть такі альтернативи, що

на кроці «аналіз рішення» (рис. 4) не буде
обрана одна з альтернатив: підтримка поточного стану успадкованої системи чи
розробка нової системи.
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Рис. 3. Оцінка спроби реінжинірингу

Рис. 4. Аналіз рішення

Найчастіше, реінжиніринг обходиться дорожче, ніж розробка програми.
Причиною цього є те, що потрібно дотримуватися сумісності нової версії зі
старою або ж реалізовувати конвертер
старих даних в нові, а так само необхід-

ність обходити обмеження, нав'язані попередніми версіями програм.
Додаткові витрати на розробку програмного забезпечення шляхом реорганізації подамо у вигляді таблиці табл. 2 [7].
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Таблиця 2. Додаткові витрати підприємства, які з’являються при реінжинірингу програмного
забезпечення
Складові витрат

Групи витрат

На підготовку підвищення
кваліфікації спеціалістів

Основні фактори які впливають
на витрати при розробці
Предметна кваліфікація.
Технологічна кваліфікація.
Програмістська кваліфікація.

На виявлення та усунення існуючих проблем отриманого
програмного забезпечення

Виявлення дефектів.
Усунення дефектів.

Етап виявлення проблеми
Значущість впливу дефекту на функціонал.
Терміни виконання.
Об’єм необхідної роботи.

На придбання готового програмного продукту

Придбання програмного забезпечення

Об’єм та функціонал цільового
програмного забезпечення

Загалом досить невелика кількість
компаній реально займається реінжинірингом програмного забезпечення. При консультації з розробником щодо реорганізації програмного забезпечення, найвірогіднішою порадою буде, почати проектування нового програмного продукту. У
результаті замовник отримає іншу програму, яка може і вирішить ті проблеми
які були, але яка вже, можливо, буде володіти новими проблемами, і не обов'язково програмного рішення.
Як правило, реінженіринг досить
складний процес, який включає наступні
недоліки[3]:
- програмісти не люблять розбиратися в чужому вихідному тексті;
- реінжиніринг не може зробити
програміст низької та середньої кваліфікації. Для грамотного реінжинірингу потрібні експерти - програмісти з великим
досвідом переробки програм і знанням
різних технологій;
- виправляти чужу програму - велика відповідальність, тому що можна не
помітити або не зрозуміти призначення
певних алгоритмів, реалізованих попереднім програмістом;
- програмісту може знадобитися
розбиратися з технологіями, з якими він
не працює, але які використовуються в
програмі, що підтверджує необхідність
спеціалістів високої кваліфікації;

- в деяких випадках вартість базової
програми та затрат на її реінжиніринг
може виявитись значно вищою ніж вартість альтернативного програмного продукту, створеного “з нуля”. Це, як правило, зумовлюється великим обсягом робіт,
пов’язаних з доопрацюванням готової
програми, необхідністю обійти обмеження попередніх версій, але при цьому дотримуватися сумісності за зростанням версій, тобто надати можливість конвертувати дані зі старих версій у нову.
Не зважаючи на ряд недоліків, програмний реінжиніринг має і свої ключові
переваги [3]. Серед них:
- зниження ризиків. Оскільки програмний продукт вже існує, ризики
пов’язані з допущенням похибок значно
нижчі в порівнянні з розробкою нової
програми;
- дозволяє мінімізувати витрати на
написання системи з нуля, використовуючи функціональність програми колишніх версій;
- підвищення бізнес-вартості нового
додатка, повторивши важливі дані та бізнес-логіку;
- так як нові системи засновані на
оригінальних бізнес-логіках, це гарантує
безперервність ключових бізнес-процесів;
- підвищення надійності системи і
задоволення кінцевого користувача.
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Висновок
Очевидно, реінжиніринг має безперечні переваги для замовника, що використовує напрацьований роками досвід,
бізнес-логіку, а також функціонал, що автоматизує унікальні процеси підприємства. Для виконавця ж реінжиніринг є досить складним завданням, що вимагає високої кваліфікації розробників. Саме тому
вартість реінжинірингу найчастіше вище
вартості розробки з нуля. Аналізуючи
статистику (Рис. 1) можна зауважити, що
в процесі реінжинірингу існують абсолютно всі представлені затрати, а також додаються затрати на виявлення та усунення
помилок реалізованого програмного коду.
Не зважаючи на це, в результаті отримуємо стабільно працюючий програмний
продукт і з значно дешевшим обслуговуванням. У той же час, якщо спочатку програма володіла суворою і ясною архітектурою, то провести реінжиніринг буде
простіше. Порівнявши витрати на розробку та реорганізацію програмного забезпечення бачимо, що в процесі реінжинірингу додаються нові складові, які потребують залучення додаткових коштів. Тому
при проектуванні, як правило, виділяють
чимало часу на детальний аналіз рентабельності придбання та удосконалення програмного продукту у порівнянні з перевагами написання вузько направленого програмного забезпечення під конкретні цілі
організації.
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Вступ
Програмування сьогодні перейшло з
розряду мистецтва у клас ремесла для
широкого кола фахівців. Дуже часто сучасні програмні продукти розробляються
в стислі терміни і за умови обмеженого
бюджету, що не сприяє підвищенню якості кінцевого продукту. На сьогодні тестування програмного забезпечення – один з
найбільш дорогих етапів життєвого циклу
програмного забезпечення, на нього відводиться від 50% до 65% загальних витрат. За умови вдалого застосування методів тестування можна домогтися високої ефективності процедури та вилучити
максимальну користь.
Місце тестування у життєвому циклі програмного забезпечення
Основна концепція тестування – це
базові терміни, ключові проблеми і їхній
зв'язок з іншими областями знань. Тестування визначається як процес перевірки
правильності програми в динаміці її виконання за тестовими даними. При тестуванні виявляються недоліки: відмови і
дефекти як причини порушення роботи
програми, збої як небажані ситуації, помилки як наслідки збоїв і ін. Базове поняття тестування – тест, що виконується в
заданих умовах і за наборами даних. Тестування вважається успішним, якщо
знайдено дефект або помилка, і вони відразу усуваються. Ступінь тестованості
визначається критерієм покриття системи

тестами, перевірки всіх можливих шляхів
виконання програм і імовірності припущення стосовно того, що може з'явитися
збій або помилкова ситуація в системі.
Перша створювана проміжна версія
системи в інкрементальній моделі життєвого циклу реалізує частину вимог, в наступну версію додають додаткові вимоги і
так до тих пір, поки не будуть остаточно
виконані всі вимоги та вирішені завдання
розробки системи. Для кожної проміжної
версії на етапах життєвого циклу (ЖЦ)
виконуються необхідні процеси, роботи
та завдання, в тому числі, аналіз вимог та
створення нової архітектури, які можуть
бути виконані одночасно.
Згідно з цією моделлю ЖЦ, орієнтир
робиться на розробку деякої закінченої
проміжної версії, а завдання процесу розробки виконуються послідовно або частково паралельно для ряду окремих проміжних структур версії. Роботи та завдання процесу розробки наступної версії системи з додатковими вимогами або функціями можуть виконуватися неодноразово
в тій же послідовності для всіх проміжних
версій системи. Процеси супроводу та
експлуатації можуть бути реалізовані паралельно з процесом розробки версії шляхом перевірки частково реалізованих вимог у кожній проміжній версії і так до
отримання закінченого варіанту системи.
Допоміжні та організаційні процеси ЖЦ
зазвичай виконуються паралельно з процесом розробки версії системи і до кінця
розробки будуть зібрані дані, на підставі
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яких може бути встановлений рівень завершеності та якості виготовленої системи.
Особливість web-додатків як
об’єктів тестування
Web-додаток – це система, яка зазвичай включає набір скриптів, розташованих на web-сервері і взаємодіючих з базами даних та іншими джерелами динамічного контенту. Вони швидко стають
всюдисущими, оскільки дозволяють постачальникам послуг та їх клієнтам обмінюватися і маніпулювати інформацією
(часто) незалежним від платформи способом за допомогою інфраструктури
Internet.
Сама природа web-додатків – їх здатність порівнювати, обробляти і поширювати інформацію через Internet – робить їх
двічі уразливими. По-перше, що саме
очевидне, вони повністю відкриті з причини необхідності забезпечення публічного доступу. Це робить неможливим застосування техніки «security through
obscurity» ( безпеку за рахунок приховування інформації) і підвищує вимогу до
стійкості коду. По-друге, що більш важливо з точки зору тестування на проникнення, вони обробляють дані, отримані із
запитів HTTP-протоколу – протоколу,
який може використовувати безліч способів кодування і інкапсуляції інформації.
Web-додатки, в першу чергу, характеризуються тим, що їх інтерфейс користувача має стандартизовану архітектуру, в
якій :
- для взаємодії з користувачем використовується Web-браузер ;
- взаємодія з користувачем чітко розділяється на етапи, протягом яких браузер
працює з одним описом інтерфейсу;
- ці етапи розділяються однозначно та
виділяються зверненнями від браузера до додатка;
- для опису інтерфейсу застосовується
стандартне уявлення (HTML);
- комунікації між браузером і Webдодатком здійснюються за стандартним протоколом (HTTP).

Тестувальник повинен використовувати всі доступні методи введення даних

для досягнення виняткових умов всередині програми. Тобто вони не повинні бути обмежені тим, що надає оглядач чи автоматизовані засоби. HTTP-запити дуже
легко генеруються за допомогою таких
спеціальних програм, або скриптів оболонки. Процес вичерпного тестування за
методом чорної скриньки включає в себе
дослідження кожного елемента даних, визначення очікуваного введення, відтворення його, і аналіз результатів роботи
програми на предмет виявлення ознак несподіваного поведінки.
Критичні зони web-додатків
Виходячи з вищевказаного, можна
виділити такі основні критичні зони webдодатків, які потребують додаткового
опису та інструкцій:
- єдність дизайну;
- навігація та «дружність»;
- функціональність;
- безпека;
- сумісність з оглядачами та операційними системами;
- працездатність.

Єдність дизайну Web-ресурсу є запорукою того, що ресурс справить враження цілісної структури, яка є гармонійною та логічною, тому така перевірка потребує чіткої документації, унікальної для
кожного окремого ресурсу, проте не вимагає значних затрат ресурсів та часу.
Тестування продукту на навігацію
та «дружність» допомагає спрямувати зусилля на покращення першого враження
користувача про продукт та перетворити
випадкову аудиторію на прихильників.
Тому, цей аспект є доволі важливим, при
цьому не потребує багато ресурсів, але
бажана наявність чітких рекомендацій чи
втручання спеціаліста з предметної області.
У переважній кількості розроблюваних додатків функціональність є ключовою зоною уваги як при тестуванні, так і
під час користування кінцевим користувачем. Отже, такі перевірки вимагають
ресурсів, досвіду від працівників, чітких
вимог та рекомендацій з точки зору спеціалісту у відповідній сфері. Що є пози-
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тивним моментом, то функціональні тестові сценарії добре підлягають автоматизації, що за необхідності частих перевірок
скорочує час та ресурси.
Перевірка на безпеку є особливо
критичним аспектом саме у тестуванні
web-додатків, оскільки інтерфейс кожного
користувача безпосередньо взаємодіє з
єдиним сервером, та за певних умов та
зусиль секретна інформація може опинитися в руках людини, що не повинна мати
доступ для неї. Це може призвести до негативних наслідків та збитків як для представника послуг, так і для інших користувачів. Часто таке тестування може ефективно виконуватися командою з 1-3 людей з досвідом та кваліфікацією у відповідній сфері. Не залежить від специфіки певного web-ресурсу.
Сумісність з оглядачами та операційними системами є принципово важливою для продуктів, спрямованих на велику аудиторію (наприклад, інтернетмагазини, соціальні мережі). У час розвинених технологій та широкої різноманітності пристроїв, що мають доступ до мережі інтернет, кожен наявний пристрій
додає перевірок. Звичайно, фізично неможливо, а за можливості - вкрай не рентабельно, проводити тестування на всіх
існуючих пристроях, отже, враховуючи
аудиторію користувача та популярність
пристроїв, для перевірок обираються найбільш поширені з них. Таке тестування є
ресурсозатратним незалежно від специфіки продукту.
Перевірка на працездатність є ключовою для ресурсів, що розробляються
для великої кількості користувачів, що
відвідуватимуть web-сервіс одночасно.
Оскільки загалом такі тести виконуються
за допомогою емуляторів та спеціальних
програм - імітаторів навантаження, то така перевірка є автоматизованою, але вимагає високого рівня практики та знань
від виконувача.
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Місце системних сценаріїв у
тестуванні web-додатків з метою
оптимізації процесу тестування

Тестує інтегровану систему для перевірки відповідності всім вимогам. Крім
того, системне тестування ПЗ повинно
гарантувати, що програма працює так, як
очікувалося, а також, що її не можна знищити або пошкодити її робоче середовище, яке викличе процеси в цьому середовищі, що переведуть систему в неробочий
стан. Системне інтеграційне тестування
перевіряє, чи система інтегрується в будьяку зовнішню систему (або системи) відповідно до системних вимог.
Мета системного тестування – визначення системи залежностей та підтвердження того, що необхідна інформація
коректно та безпечно передається між
компонентами системи. Системне тестування охоплює цілком всю систему. Більшість функціональних збоїв повинна
бути ідентифікована ще на рівні модульних та інтеграційних тестів. У свою чергу,
системне тестування, зазвичай фокусується на вимогах, що не відносять до функціональних – безпеки, продуктивності,
точності, надійності т.п.
Дуже широко зустрічається практика автоматизації системних тестових сценаріїв для подальшого застосування такого тесту як тесту прийомки або санітарного тестування. До автоматизації є два підходи .
Перший підхід – це використовувати варіацію шаблону Модель-виглядконтролер і формалізувати взаємодію користувача з інтерфейсом користувача в
коді. Тоді системне тестування зводиться
до тестування класів шаблону, а також
логіки переходів. При такому підході
з'являється проблема ініціалізації та приведення програми в потрібний для початку тестування стан .
Другий підхід – використовувати
спеціальні інструменти для запису дій користувача. Тобто в підсумку запускається
сама програма, але при натисканні на
кнопки здійснюється автоматично. Сьогодні широко використовують Selenium
IDE, який представлений як розширення
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(плагін) до оглядача, або як середа розробки.
Загальне правило автоматизації таке: на кожен варіант використання пишеться код, який
описує дії користувача. Якщо всі варіанти
використання покриті тестовими сценаріями і
результати тестів відповідають очікуваним
результатам, то можна вважати, що переважна більшість функціоналу реалізована коректно.
З підвищенням темпів росту сфери
впливу web-додатків на життя пересічної людини, тестування програмного забезпечення
є обов’язковим етапом в процесі розробки
продукту, незалежно від обраної моделі життєвого циклу.
Системне тестування переслідує мету
пошуку оптимізації підбору тестових сценаріїв таким чином, щоб тестове покриття було
максимальним, як коли до циклу тестування
включаються всі сценарії, та щоб час на перевірки був максимально скорочений, як коли
до циклу включаються переважно високо
пріоритетні сценарії.

Висновки
В статті було розглянуто та проаналізовано місце тестування в процесі розробки
програмного продукту та особливості тестування Web-додатків.
З використанням системних тестових
сценаріїв можна домогтися підвищення ефективності процесу тестування. Цей метод є відомим, але не дуже поширеним. Сутність полягає у скороченні кроків для відтворення
сценаріїв без втрати тестового покриття вимог. В результаті опрацювання тестового
прикладу було створено 52 тестові сценарії
(ТС) для покриття 8 функціональних вимог.
Для відтворення всіх сценаріїв необхідно витратити 176 хвилин.
Після оптимізації сценаріїв було створено один сценарій з 58 простих кроків. Для
відтворення системного сценарію необхідно
витратити 14 хвилин.

Рис.2. Діаграма порівняння часу, необхідного для
тестування до та після оптимізації

Рис.1. Моделі тестування за сценаріями

Проектування системних сценаріїв є
ефективним методом пошуку помилок для
будь-якого типу програмного забезпечення чи
додатку. Якщо при тестуванні програми, що
встановлюється на комп’ютер та не потребує
виходу в Інтернет це - можливість пошуку
помилок алгоритму та програмної логіки, то
для web-додатків це також і можливість виявлення проблем, скоєних збереженням чи не
збереженням тимчасових даних, відсиланням
завеликих чи зачастих запитів до сервера, розірванням з’єднання, навмисним наданням
хибної інформації, що може призвести до помилок. Крім цього, підхід системних тестових
сценаріїв допомагає у найкоротший шлях визначити критичні дефекти у декількох модулях програми за стислий час.

Доведено, що пропонований метод скорочує час на тестування до 12,6 разів без
втрати ефективності. Проте, не слід забувати
також і про можливість комбінування такого
підходу з традиційно вживаними, з метою
запобігання втрати тестового покриття.
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розподілу навантаження
Вступ
WEB-сервери стали не тільки сховищем текстової і графічної інформації,
але і місцем зберігання мультимедійних
матеріалів. Пріорітетнійшою стає задача
обслуговування запитів за гарантований
час, що неминуче потребує удосконалених технічних, алгоритмічних і програмних засобів побудови розподілених WEBсерверів.
Існує кілька способів підвищення
швидкодії WEB-сервера: можна збільшити полосу пропускання, встановити високопродуктивне мережеве обладнання,
розробити ефективні додатки для WEB,
оптимізувати і модернізувати програмні і
апаратні компоненти WEB-сервера, а також взяти до уваги технологію «кешування» в середовищі WEB.
Ще один спосіб підвищення продуктивності вузла WEB полягає в тому,
щоб збільшити кількість серверів і розташовувати на них «зеркальні» копії матеріалів. Таким чином можна розподілити загальне навантаження по всім компонентам систем і скоротити час повернення інформації при виконанні сервером
внутрішніх процедур оброблення клієнтських запитів. При цьому зберігаються і
існуючі сервери, оскільки виводити їх із
експлуатації і заміняти новими не має потреби.
Також слід відзначити програмні
продукти, які зменшують навантаження,
розподіляючи її по декільком серверам.
Окрім цього, вони підвищують відмовостійкість WEB-серверів: у випадку відмовлення одного із серверів пакети даних

направляються на інший. Таким чином,
час очікування зменшується, а число необроблених запитів зводиться до мінімуму. Системи балансування навантаження
можна використовувати як при наявності
лише одного WEB-додатка, так і при роботі з цілим рядом вузлів. Отримавши
представлення про те, що таке «системи
балансування навантаження» і як вони
працюють, можна визначити найбільш
важливі їх характеристики, які слід враховувати при виборі засобу вирівнювання
навантаження.
Існує декілька розповсюджених методів розподілу навантаження для WEBсерверів:

– круговий DNS (Round Robin DNS)
– цей метод вважається одним із перших
в основі якого знаходиться DNS-сервер.
Його суть полягає в циклічному проходженні по списку IP-адрес серверів, що
знаходяться у кластері;
– апаратний розподіл навантажен-

ня (Hardware Load Balancing) – даний
метод полягає в направленні TCP/IP пакетів до різних серверів у кластері;

– програмний розподіл навантаження (Software Load Balancing) – процес балансування в цьому методі оснований на програмному забезпеченні. Зазвичай, це інтегровані компоненти у WEB-сервер і серверні
додатки у вигляді програмних пакетів;

– змішані схеми, коли використається комбінація апаратних і програмних
засобів.
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Круговий DNS
Круговий DNS – це найпростіший
спосіб перенаправлення HTTP-запитів на
кілька серверів. Як відомо, будь-який
DNS-сервер зберігає пари «ім'я хоста/IPадреса» для кожного комп’ютера в певному домені.
Специфікація стандарту DNS дозволяє вказати кілька різних IN A записів для
одного імені.
Цей список виглядає приблизно
так:
domain.com IN A 10.0.0.1
www.domain.com IN A 10.0.0.2
У цьому випадку DNS сервер у відповідь на запит дозволу імені в IP-адресу
буде видавати не одну адресу, а весь список:
# host www.domain.com
www.domain.com has address 10.0.0.1
www.domain.com has address 10.0.0.2
При цьому з кожним новим запитом
послідовність адрес у списку у відповіді
буде змінюватися. Таким чином клієнтські
запити будуть розподілятися між різними
адресами і потраплятимуть на різні сервери.
Балансування. На перший погляд
це рішення здається непоганим і дуже
дешевим. Але балансування навантаження
тут полягає лише в тому, що кожний із
серверів отримає рівну кількість запитів.
У цьому рішенні немає чіткого критерію вибору IP зі списку клієнтом (може
вибиратися перший елемент, може кешуватися останнє вибране значення, можливі
інші варіанти) - все залежить від реалізації
конкретного клієнта.
Відмовостійкість. Крім того, ця
схема ніяк не допоможе у випадку виходу
будь-якої машини з ладу. Немає механізмів визначення доступності вузлів і можливості завдання їх "ваг". У разі аварії на
одному або декількох вузлах кластера навантаження буде продовжувати розподілятися між робочими вузлами і з тими, що
вийшли з ладу.
Ще один з недоліків – кешування
таблиць DNS. Це може привести до того,
що схема кругового DNS взагалі втрачає

свою суть. У разі аварії або зміні тих чи
інших записів в DNS потрібен деякий час
(залежить від налаштувань DNS) для оновлення даних на всіх клієнтах.
Адміністрування. З погляду адміністратора – ця схема ідеальна. Для її
роботи не потрібне додаткове обладнання й перебудова мережі й серверів.
На внесення змін у таблицю DNS не потрібно багато часу й сил.
Апаратний розподіл навантаження
Даний метод не є кращою альтернативою круговому DNS.
У мережі використовується прилад,
що називається апаратним розподілювачем навантаження (Hardware Load
Balancer), який працює в складі обчислювального кластеру.
При отриманні запитів для кластера, розподілювач приймає рішення, якому із серверів кластера варто його направити, опитує всі сервера й додатки
(тобто певний TCP/IP порт) – чи доступні
вони. У деяких випадках перевіряє, чи
повертає серверу коректні дані. Ця переробка називається "перетворенням мережної
адреси"
(network
address
translation);
Балансування. Для визначення якому із серверів направити запит розподілювач вирішує на основі статистичних
даних. Він збирає величезну кількість
інформації про активність у мережі. У
нього закладено кілька алгоритмів, з яких
адміністратор системи може вибирати
один із них. Алгоритми містять у собі й
кругове перемикання адрес і пропорційний перебір (круговий перебір адрес із
коефіцієнтами). Завдяки цим алгоритмам
розподілювач може прийняти "розумне"
й ефективне рішення щодо розподілу навантаження. У такий спосіб отримуємо
більш ефективний результат, чим при
використанні кругового DNS.
Відмовостійкість. Якщо один з серверів виходить з ладу або не відповідає на
запити, апаратний розподілювач навантаження не буде посилати йому дані, він видалить його зі свого списку серверів і на-

Проблеми інформатизації та управління, 2(46)’2014
править весь трафік на інший сервер. У
результаті стійкість вища, ніж при використанні кругового DNS.
Не можна випускати з уваги те, що
сам розподілювач теж може вийти з ладу. Для рішення цієї проблеми звичайно
встановлюють другий, дублюючий розподілювач, що працює як "завжди готовий
резерв" (hot spare).
Ця конфігурація з такою надійністю
як правило дуже стійка.
Адміністрування. В адмініструванні
дана схема трохи складніша, ніж схема із
круговим DNS. Встановити й налаштувати розподілювач не складніше, ніж звичайний маршрутизатор, і вмінь адміністратора мережі буде досить для цього. Налаштування виконуються тільки на самому розподілювачі й ніяк не впливає
на самі серверні машини. Це велика перевага, тому що адміністраторам не треба
займатися конкретно кожним сервером.
Програмний розподіл навантаження
Для розгляду роботи даного методу, візьмемо за основу програмний продукт, що базується на описі програмного
розподілювача
навантаження
від
Microsoft (Windows Load Balancing
Service – WLBS). На кожен сервер встановлюється програмне забезпечення, що
поєднує сервера в єдиний кластер з єдиною IP-адресою. Ця IP-адреса й привласнюється доменному імені проекту. Кожній машині привласнюється свій ідентифікатор у кластері від 1 до 32. Тобто, максимум у кластері може бути 32 машини. Крім того призначається ваговий коефіцієнт, тому що машини можуть мати
різний обсяг ресурсів, і встановлюється
набір правил.
Балансування. Звісно, виникає запитання, якщо 32 машини в кластері будуть
приймати пакети для одного і того ж самого IP-адреса, то клієнт повинен буде
отримувати 32 відповіді на свій запит?
Секрет полягає в тому, що при встановленні розподілювача, між TCP/IP стеком і драйвером мережної карти використовується фільтр, що визначає, який із
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серверів повинен обробити запит. Всі
сервера в кластері фільтрують трафік, і
тільки певний сервер відповідає на запит.
Так як цей розподілювач є програмою, у нього більше засобів об'єктивно
оцінювати здатності машини обробити
запит. Йому доступний відсоток завантаження процесора, обсяг вільної пам'яті,
і обсяг вільного місця на диску та інше.
Тому що принцип роботи побудований
на фільтрації пакетів, а не на перетворенні їхніх заголовків, програмний розподільник працює швидше, ніж апаратний.
Звичайно на кожну машину встановлюють ще одну мережну плату, через
яку машини в кластері спілкуються між
собою й з базою даних. Тоді весь подібний трафік іде через перший мережний
інтерфейс (на якому знаходиться розподілювач), а весь міжмашинний трафік іде
через другий інтерфейс, так що адміністрування машин та інші сервіси не заважають роботі WEB-серверів.
Відмовостійкість.
Розподілювачі
на всіх машинах періодично розсилають
по мережі особливі повідомлення, за
допомогою яких визначається стан
усього кластера. Коли додається або видаляється машина, програмний розподільник починає процес, що називається
"відомість" (convergence). Під час відомості машини, оцінюється новий стан
кластера й відповідно міняється алгоритм. Зазвичай, на це витрачається 10-13
секунд.
Серед повідомлень, які генерує розподілювач є повідомлення яке називається "пульс" (heartbeat). У розсиланні
таких повідомлень бере участь кожна
машина. Частоту пульсу можна міняти,
а за замовчуванням вона дорівнює 1
пульсу (повідомленню) в секунду. Машина вважається недоступною, якщо вона не
змогла взяти участь в 5 "ударах пульсу"
підряд. Після цього машини, що залишилися, починають процес "відомості".
Адміністрування. На відміну від
попередніх розглянутих нами рішень,
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програмний розподіл навантаження стосується кожного сервера. На кожну машину в кластері потрібно встановити
програмне забезпечення й налаштувати
його, встановити додаткові мережні карти, а значить буде потрібно ще один комутатор (switch). Крім цього, конфігурація кожної машини буде відрізнятися, тому що в кожної машини буде своє унікальне ім'я й свій ваговий коефіцієнт.
Позитивна сторона полягає в тому,
що програмним розподілом навантаження можна управляти з будь-якого комп'ютера мережі. Як тільки нова машина налаштована й на ній установлений розподілювач, її можна включати в мережу й
віддалено добавити її в кластер чи видалити її звідти.
Змішані схеми
Існують також змішані схеми, коли
працюють разом апаратні й програмні розподілювачі навантаження. У системі
використовується один апаратний розподілювач навантаження (і ще один резервний) і два кластери серверів, у яких
використаються програмні розподілювачі
навантаження. Апаратному розподілювачу невідомо про те, що за двома IPадресами знаходиться безліч серверів.
Так само, кожному із кластерів невідомо
про існування свого сусіда.
Балансування.
Використовуючи
змішану схему можна перевищити межу
в 32 машини, що встановлена програмним розподілювачем. По суті, якщо припустити, що апаратний розподілювач
здатний працювати з 256 окремими вузлами (цілком реальне припущення), тоді
можна розширювати потужність ресурсу
аж до величезної кількості машин – 8192
серверів.
Відмовостійкість. Завдяки такій
схемі можна будувати з'єднання серверів, що повністю ізольовані одне від одного не тільки через мережу, але й географічно. У такий спосіб можна отримати додатковий засіб захисту від різних
примх природи (повеней, пожеж і т.д.)
Якщо безпека якого-небудь із серверів
буде порушена, його завжди можна від-

ключити від мережі, не вплинувши на
роботу WEB-проекту.
Адміністрування. Як було підкреслено вище, апаратні розподілювачі не
значно збільшують турботу адміністратора. Реалізація й використання змішаної
схеми не сильно відрізняється від реалізації й використання схеми із програмним розподілом навантаження.
Висновки
Проаналізувавши основні методи
розподілення навантаження для Webсерверів, та маючи представлення розгалуження мережі на сьогодні, можна чітко аргументувати, що самим ефективним
методом є поєднання апаратних і програмних розподілювачів навантаження, або
іншими словами – змішані схеми. Завдяки
таким схемам можна будувати з’єднання
серверів, що повністю ізольовані одне від
одного не тільки через мережу, але й географічно. Тому, цей варіант дає змогу повноцінно масштабувати кластерну систему не тільки по відношенню до загального навантаження WEB-серверів, а й прийняти і впровадити концептуальні рішення, щодо розгалуження кластерної системи в тому чи іншому географічному регіоні, по мірі його завантаження.
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Вступ
Комп’ютерна система критичного
застосування є системою реального часу
(СРЧ), особливістю функціонування якої
є строго регламентований час реакції на
зовнішні події. Іншою важливою особливістю є одночасна обробка даних – навіть
якщо одночасно відбувається декілька
подій, система повинна встигнути зреагувати на кожну з них протягом критичного
інтервалу часу. Тому до систем реального
часу пред’являються жорсткі вимоги: максимальний проміжок часу для виконання
будь-якої операції має бути відомий заздалегідь і повинен бути узгоджений з
вимогами об’єкта управління; потрібно
вибудувати пріоритети задач таким чином, щоб кожна з них встигла з реакцією
до свого критичного терміну; підтримка
передбачуваних механізмів синхронізації
дій; одночасна обробка інформації, яка
характеризує зміну процесу кількох подій; можливість безвідмовної роботи протягом тривалого часу. Засоби зв’язку в
СРЧ мають гарантувати достовірність доставки необхідної для системи інформації
в чітко визначений для неї період часу.
Тому комп’ютерна мережа є однією з
найважливіших частин систем реального
часу і має відповідати жорстким вимогам
до часових характеристиках, що пред'являються при передачі даних.

При реалізації систем реального часу складною частиною є вирішення проблеми щодо вибору комп’ютерної мережі
та технології передачі даних, що забезпечуватиме високу швидкість та продуктивність функціонування таких систем в режимі реального часу.
Передача інформації між різними
застосуваннями, використовуваними в
системі організації, центру обробки даних, забезпечується корпоративною мережею.
Корпоративна мережа, як правило, є
територіально розподіленою, тобто об'єднуючою офіси, підрозділи і інші структури, що знаходяться на значному видаленні один від одного. Корпоративна мережа
організації має досить важливе значення
як для забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи критичного застосування.
Важливою обчислювальною структурною одиницею системи критичного
застосування є центр управління та обробки даних (ЦУОД), з його мережею, яка
відособлена від локальних і глобальних
мереж. Він зазвичай служить для взаємодії між собою облаштувань зберігання даних, підключених до одного або більше
серверам. ЦОД часто характеризується
високими швидкостями передачі даних
між зовнішніми облаштуваннями зберігання і своєю високо масштабованою ар-
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хітектурою.
Вимоги до обчислювальних
мереж для комп'ютерних систем
критичного застосування
Головною задачею мережі є забезпечення можливості спільного використання ресурсів у реальному часі. Конкретизуємо вимоги стосовно до задачі забезпечення роботи системи критичного застосування, до якої можна віднести автоматизовану систему управління повітряним рухом (АС УПР). У процесі функціонування АС УПР при великих перепадах
інтенсивності повітряного руху можуть
спостерігатися різкі перепади обсягів інформації, переданої по комп'ютерних мережах.
Продуктивністю мережі визначаються обсяг переданих даних і час, необхідний на їхню передачу. Для оцінки продуктивності мереж загального призначення використовуються загальноприйняті
числові характеристики – час реакції мережі, середня пропускна здатність, максимально можлива пропускна здатність,
затримка передачі. Стосовно до систем
критичного застосування пропускна здатність задається, безпосередньо виходячи з
максимальної очікуваної швидкості протікання процесів у системі, що обслуговується. Надалі вона може змінюватися (як
правило, убік збільшення) при зміні вимог до системи в цілому. Наприклад, для
АС УПР важливим фактором є максимальна очікувана інтенсивність повітряного
руху в зоні відповідальності. Однак при
цьому час реакції і затримка передачі даних можуть мінятися в широких межах,
що неприпустимо при обслуговуванні повітряного руху, особливо при виникненні
позаштатних ситуацій. Тому пріоритетними вимогами до обчислювальної мережі є гранично припустимі значення саме
часу реакції і затримки передачі даних.
Безпека означає захист від несанкціонованого доступу до даних і забезпечення надійності і стійкість до навмисних
впливів, що руйнують.
Розширюваність – це можливість
порівняно легкого додавання нових еле-

37

ментів мережі. Для систем критичного
застосування висувається додаткова вимога – можливість модифікації мережі в
процесі її функціонування, без зниження
експлуатаційних характеристик.
Масштабованість – це можливість
нарощування розмірів мережі, у тому числі шляхом приєднання додаткових сегментів.
Прозорість означає можливість використання ресурсів мережі тим самим
способом незалежно від їхнього фактичного розміщення – на локальному комп'ютері або в мережі. При цьому користувач як би «не зауважує» мережі, працюючи безпосередньо з ресурсами.
Підтримка різних видів трафіка –
можливість сполучення функцій різних
мереж, наприклад телефонної, зв'язковий
і комп'ютерної.
Керованість – можливість централізованого виявлення й усунення збоїв, несправностей, розподілу ресурсів і повноважень між користувачами. Зупинимося
на цій задачі докладніше, оскільки для
великої просторово розподіленої корпоративної мережі критичного застосування
ефективність керування має найважливіше значення.
Для керування корпоративними
комп'ютерними мережами, що включають
велику кількість активного устаткування,
необхідні складні системи керування, що
здійснюють моніторинг, контроль і керування кожним елементом комп'ютерної
мережі.
Існуючі системи керування, незважаючи на їхню функціональну надмірність, не мають у своєму складі розвитих
інтелектуальних засобів, що дозволяють
якісно прогнозувати поводження комп'ютерної мережі. Більшість засобів керування в дійсності мережею не керує, а всього
лише пасивно здійснює її моніторинг.
Вони стежать за мережею, але не виконують активних дій, при цьому фіксуючи
тільки факт збою. Ідеальним рішенням
була би розробка системи аналізу, прогнозування і локалізації можливих збоїв у
роботі як комп'ютерної мережі в цілому,
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так і окремих її елементів. Така властивість системи допоможе заздалегідь виявити можливі вузькі місця і вжити заходів по завчасній їхній ліквідації. Однак
така система керування практично нереалізована для роботи в умовах критичного
застосування. Тому реальним підходом до
рішення даної задачі представляється поточна адаптація деяких підсистем системи
в цілому до умов застосування, що змінюються, перерозподіл ресурсів мережі
для рішення конкретних пріоритетних задач (наприклад, при виникненні екстремальних ситуацій різного характеру). Такий підхід цілком логічний і природній,
якщо врахувати, що будь-яка велика корпоративна мережа складається з окремих
сегментів, що порівняно слабко впливають один на одного.
Рекомендації з вибору вигляду
і
структури
інформаційнообчислювальної підсистеми
Систематизуємо
вимоги,
що
пред'являються до обчислювальних пристроїв і комп'ютерних мереж, за допомогою яких забезпечується робота автоматизованих систем керування критичного
застосування (АСУ КЗ). Відзначимо, що
обсяг вимог до АСУ КЗ як до такій ширше, ніж просто до СРЧ. Основною відмінністю АСУ КЗ від СРЧ є вимога високої надійності і живучості. Під цим маються на увазі не тільки порівняно великий середній час безвідмовної роботи і
збереження своїх функціональних можливостей в екстремальних умовах, зокрема, при впливі техногенних, природних і
людських факторів. Для АС УПР як системи критичного застосування найважливішою умовою застосування є збереження
працездатності (з відповідним обмеженням обсягу і якості розв'язуваних задач)
при повних або часткових відмов елементів, вузлів або навіть підсистем, що входять до її складу. Крім того, час відновлення працездатності в повному обсязі
повинне бути мінімальним. Цей час визначається вимогами безперервності обслуговування повітряного руху: інтервали
видачі команд і обміну даними звичайно

складають одиниці або навіть частки секунд. За цей час система повинна перейти
на резервний пристрій або підсистему.
Природно, і устаткування, і програмне
забезпечення
інформаційнообчислювальної підсистеми – стандартні
комп'ютери або сервери, спеціалізовані
обчислювачі, мережне устаткування і лінійно-кабельні обладнання, операційні
системи і бази даних, спеціалізовані прикладні програми і т.і. – повинні працювати в реальному часі. Швидкодія інформаційно-обчислювальної підсистеми повинна бути такою, щоб вимога обслуговування АС УПР у реальному часі виконувалося при самому інтенсивному навантаженні. У даному випадку мається на
увазі максимальна очікувана інтенсивність повітряного руху для даного аеровузла або аеродрому. Необхідно враховувати ту обставину, що обчислювальні і комунікаційні ресурси устаткування зненацька швидко виснажуються через стрімке
зростання обсягів нових послуг і додатків.
Отже,
при
впровадженні
нових
комп’ютеризованих систем необхідно заздалегідь закладати резерви обчислювальних і комунікаційних потужностей і передбачати можливості розширення і нарощування існуючих систем.
Таким чином, основними вимогами
до інформаційно-обчислювальної підсистеми АС УПР як системи критичного застосування, є висока надійність і живучість, ремонтопридатність і поновлюваність. Оскільки АС УПР повинна при
цьому працювати в реальному часі, першочерговою вимогою до інформаційнообчислювальної підсистеми є забезпечення необхідної продуктивності при будьяких запланованих, у тому числі і пікових
навантаженнях.
Звичайно, найпростіше й очевидним
є рішення задачі «у чоло»: для підвищення надійності використовувати дорогі високонадійні вузли й елементи, резервувати цілі пристрої і лінійки устаткування;
для досягнення необхідної продуктивності – експлуатувати систему на граничних
режимах. Ясно, що при цьому одні ре-
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зультати іноді будуть досягатися за рахунок інших. Тому потрібно використовувати більш тонкі інструменти керування надійністю і якістю системи. У даному підрозділі зупинимося більш докладно на
мережних
елементах
інформаційнообчислювальній підсистемі, оскільки вони найчастіше є найбільше «вузьким місцем», і саме від них залежить результуюча продуктивність.
Відповідно до прийнятого в дійсні
час класифікацій обчислювальних (комп'ютерних)
мереж,
інформаційнообчислювальну підсистему АС УПР можна віднести до корпоративних мереж.
Для досягнення необхідної продуктивності, сумісності мережних технологій
і протоколів обміну, масштабованості і
розширюваності мережі доцільно використовувати підхід, заснований на еталонній
моделі взаємодії відкритих систем (OSI –
Open System Interconnection).
У рамках моделі OSI побудова корпоративної мережі АС УПР є найбільш
ефективні і наочним, оскільки полегшуються задачі перетворення інформації в
процесі обміну. Представимо, що кожен
рівень обслуговується найближчим нижнім рівнем (є клієнтом нижнього рівня), а
сам, у свою чергу, обслуговує найближчий верхній рівень (є, відповідно, сервером для верхнього рівня). Тоді ми одержимо багатошарову (багаторівневу) модель мережі АС УПР, з багаторазовим використанням технології «сервер-серверклієнт-сервер».
При такій організації мережі контроль, керування і модернізація є децентралізованими. Усі ці процедури спрощуються, а ефективність їхнього виконання і
надійність системи в цілому підвищуються.
У рамках запропонованої багатошарової моделі легко логічно і технічно обґрунтувати структуру корпоративної мережі АС УПР. Як відомо, у цифрових
конвертованих мережах (або мережах нових поколінь – NGN) найбільш розповсюдженими є АТМ і ІР-технології. Основними достоїнствами протоколу ІР є його
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простота і можливість динамічної фрагментації пакетів. Однак протокол ІР, будучи, по суті, дейтаграмним протоколом,
не дає ніяких гарантій доставки повідомлень. Якщо при цьому на якій-небудь ділянці мережі відбулася втрата пакетів,
вузли комутації (або маршрутизатори)
починають посилати запити своїм сусідам. Навантаження росте дуже швидко і
може взагалі паралізувати даний фрагмент мережі, що для умов критичного застосування неприпустимо.
З іншого боку, АТМ-технологія гарна тим, що є високошвидкісною (швидкості до 622 Мбіт/с) і забезпечує універсальну обробку різнорідного трафіка в гетерогенній мережі. Крім того, АТМтехнологія забезпечує гарантоване значення Qo – quality of service (якість сервісу).
Тому цілком логічним підходом є
створення багаторівневої цифрової архітектури мережі виду IP/ATM/SDH/DWDM,
де IP – Internet Protocol (протокол Інтернет); ATM – Asynchronous Transfer Mode
(технологія асинхронного режиму передачі або переносу пакетів стандартного
розміру 53 байта); SDH – Synchronous
Digital Hierarchy (синхронна цифрова ієрархія); DWDM – Dense Wave Division
Multiplexing – оптична технологія високої
щільності мультиплексування з поділом
по довжині хвилі.
Рекомендації по конфігурації
мережі центру управління та обробки даних
У зв'язку із збільшенням обсягу та
складності вирішуваних завдань в існуючих та перспективних АС УПР необхідно
підвищувати продуктивність мережі і
впроваджувати систему контролю якості
обслуговування на рівні додатків.
З іншого боку збільшення кількості
додатків висуває підвищені вимоги до надійності мережі.
Підвищені вимоги до надійності неминуче тягнуть підвищення уваги до захисту мережі від несанкціонованого доступу.
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Крім того, найпотужнішим інструментом для вирішення проблем продуктивності, якості обслуговування, надійності та захисту є ефективна система управління мережею.
Таким чином, основними пріоритетами при розвитку мережі ЦУОД стають:
підвищення продуктивності і масштабованості мережі, впровадження інтелектуальних сервісів для додатків, впровадження ефективної системи управління

мережею, посилення захисту мережі, підвищення надійності мережевої інфраструктури.
Рекомендована конфігурація
мережі ЦУОД
Відповідно до проведеного аналізу та згідно особливостям функціонування систем
критичного застосування та сформульованим вимогам рекомендована наступна
конфігурація мережі ЦУОД (рис.1).

Рис. 1. Конфігурація мережі ЦУОД

Ядро мережі пропонується побудувати на базі двох високопродуктивних
багаторівневих комутаторів Cisco Catalyst
6509. Пропускна спроможність шини цих
комутаторів складає 256 Гбіт/с, а швидкість комутації досягає 150 мільйонів пакетів в секунду. Комутатори будуть обладнані картами маршрутизації в комбінації
з модулем управління, що дозволить їм
працювати в режимі комутації третього
рівня (маршрутизації).
Ці комутатори виконуватимуть завдання
високошвидкісної
комутації
фреймів Ethernet, маршрутизації пакетів
між віртуальними підмережами (VLAN),
об'єднання ATM і Ethernet мереж (LANE) і
забезпечення якості сервісу для додатків.
Комутатори підключені таким чином, що у разі виходу з ладу будь-якого з
них, той, що залишився автоматично бере

на себе виконання усіх функцій несправного комутатора. Це дозволяє забезпечити
безперервне функціонування ядра мережі.
Внутрішні абоненти повинні підключатися до комутаторів рівня доступу
Cisco Catalyst 3524. Кожен такий комутатор забезпечує 24 порти Ethernet
10/100Мбіт/сек. і 2 порти Gigabit Ethernet.
Для забезпечення безперебійної роботи мережі кожен з комутаторів доступу
з'єднується з кожним з комутаторів ядра
каналами Gigabit Ethernet. У разі обриву
будь-якого з каналів зв'язку або виходу з
ладу одного з комутаторів ядра мережі
зв'язок Catalyst 3524 з ядром здійснюватиметься по резервному каналу.
На рівні доступу не здійснюватиметься ніякій маршрутизації. Головними
завданнями комутаторів доступу є: кому-
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тація фреймів і підтримка незалежності
віртуальних підмереж один від одного.
Підключення кожного сервера здійснюватиметься як мінімум по двох каналах, що дозволить забезпечити велику надійність зв'язку. Для забезпечення зв'язності мережі при виході одного з каналів
з ладу передбачається використати протоколи динамічної маршрутизації.
Одним з каналів буде канал існуючої АТМ-мережі, іншим - канал
FastEthernet або GigabitEthernet для високо завантажених каналів.
Канали Fast і Gigabit Ethernet від
серверів підключаються безпосередньо до
комутаторів ядра мережі, канали АТМ OC
-3c 155Мбіт/сік підключаються до
LightStream 1010, який у свою чергу підключається каналами АТМ OC -12c
622Мбіт/сік до комутаторів ядра мережі.
Видалений доступ до ресурсів можливий двома способами: через маршрутизатори доступу із зовнішніх мереж і по
комутованих каналах зв'язку (Dial - Up).
Обидва ці шляхи планується контролювати облаштуваннями захисту інформації Cisco PIX Firewall. Ці брандмауери
сертифіковані по третьому класу захисту і
дозволяють значно понизити ризик несанкціонованого доступу.
Доступ із зовнішніх мереж здійснюватиметься через два маршрутизатори доступу. Одним з маршрутизаторів буде використовуваний нині Cisco 7204, іншим Cisco 7206VXR, що має достатню продуктивність для обслуговування підключення
через гігабітний канал до мережі РАН, що
будується. Ці маршрутизатори мають достатні можливості для проведення первинної обробки інформації і завдяки цьому можуть використовуватися разом з
PIX Firewall для забезпечення захисту інформації.
Для забезпечення видаленого доступу по комутованих каналах планується
встановити спеціалізований сервер доступу Cisco AS5300 з 60 модемами. Cisco
AS5300 повинен підключитися до АТС
двома каналами E1 PRI і каналами Fast
Ethernet до Cisco PIX Firewall [1-3].
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Висновки
В результаті аналізу вимог до обчислювальних структур, що входять до
складу систем критичного застосування,
встановлено, що для забезпечення ефективного функціонування систем критичного застосування потрібне, по-перше,
мати резерв продуктивності обчислювачів, а, по-друге, забезпечувати обмін інформацією між споживачами в реальному
часі.
Мережі нових поколінь надзвичайно
розширюють можливості інформаційного
обміну, особливо в системах критичного
застосування. Проте виникає безліч нових
проблем. Необхідність поєднання в одних
мережевих пристроях і вузлах нових технологій передачі даних з існуючими технологіями вимагає досконалих і дуже
складних технологічних і алгоритмічних
рішень.
Рекомендації по організації високопродуктивних обчислювальних структур
в комп'ютерних системах критичного застосування ґрунтуються на результатах
теоретичного аналізу, математичного моделювання і експериментальних досліджень.
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Вступ
Одноелектрнні тунелюючі пристрої
(ОТП) використовують ефект квантованості заряду. Таким чином, одноелектронна технологія має справу з контролем, використанням і розміщенням одного електрона або їх малої сукупності. Фундаментальним в цій технології є вже досліджений принцип тунелювання електронів крізь куловнівську блокаду [1].
Малий розмір, низьке живлення і розсіювання енергії ОТП схем робить їх потенційно ефективними для використання в
логічних наносхемах і елементах пам’яті.
Декілька одноелектронних схем було запропоновано в наукових літературних виданнях: одноелектронні арифметикологічні пристрої [2], інвертори, мажоритарні та логічні елементи [3]. Був продемонстрований одноелектронний напівсуматор, створений з використанням прохідних транзисторів. Вже давно зазначено
на необхідності комп’ютерного моделювання одноелектронних пристроїв [4].
Створено декілька систем автоматизованого проектування (САПР) для моделювання одноелектронних наносхем [5].
САПР створює високоефективні логічні
нанокомпоненти.
Одноелектронні наносхеми
Одноелектронна схема складається з
острівців, тунельних переходів, ємностей
і джерел енергії. Острівці відповідно
з`єднані з тунельними переходами, ємно-

стями та джерелами енергії. Базовий
принцип [1] зазначає, що енергія, необхідна для подолання кулонівської блокади
і для зарядки електроном острівця, визначається за формулою:
EC =

e2
,
2C i

(1)

де Сі – це ємність острівця, а е – заряд
електрона. Електрони тунелюють незалежно від острівця до острівця по тунельним переходам. Щоб бути певним у тому,
що електрон залишиться на острівці, опір
тунельних переходів має бути більшим за
фундаментальний квантовий опір Rq:
h
RТ > Rq = z ≅ 25813 Ом ,
(2)
e
де h – це стала Планка.
Щоб моделювати тунелювання електронів з острівця на острівець на одній
одноелектронній схемі, необхідно визначити ймовірності всіх можливих тунельних подій. Ймовірність тунелювання під
час ймовірної тунельної події залежить
від зміни заряду вільної енергії наносхеми, яку викличе дана подія. Вільна енергія F одноелектронної наносхеми – це різниця між електростатичною енергією U,
накопиченою у конденсаторах, і роботою,
що виконана джерелами енергії схеми W:
F = U −W .

(3)

Електростатична енергія виражається як:
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1
U = ( q,V )  V  ,
2
Q

4)
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помогою САПР SIMON [5], як показано
на рис.1.

де, q та V – це невідомі компоненти заряду острівця і мережевої напруги живлення, відповідно, і Q та V – це відомі компоненти заряду острівця і напруги мережі.
Робота, виконана джерелами енергії, визначається як:
W = ∑n ∫ Vn (t )in (t )dt ,

(5)

де Vn(t) – це напруга n-го джерела напруги, та in(t) – струм, що проходить через це
джерело.
Ймовірність тунелювання Г для звичайної тунельної події знаходиться як:
Г=

∆F

 ∆F  
e 2 RT 1 − exp −
 
 kT  


,

(6)

де ΔF – це зміна вільної енергії, спричинена звичайною тунельною подією, RT, –
це опір тунельного переходу, через який
переходить електрон, і kT – це теплова
енергія (k – стала Больцмана, а T – температура). Тоді як ймовірності тунелювання всіх можливих тунельних подій відомі, подія, що відбувається, визначається
методом Монте-Карло та експоненціальним розподілом тунельних подій. Час
протікання події визначається:

Рис. 1. П’ятивходовий одноелектронний мажоритарний елемент

Зображений елемент може бути перетворений на тривходовий мажоритарний елемент [5], якщо подати «нуль» на
один з його входів і «одиницю» на інший:
maj ( x1 , x 2 , x 3 ,1,0) = maj ( x1 , x 2 , x 3 )

(8)

Синтез однорозрядного суматора на п’ятивходовому мажоритарному елементі
Мажоритарний елемент з п’ятьма
або більше входами є найраціональнішим
при синтезі складних логічних схем, тому
що такі мажоритарні елементи мають
ln (r )
найбільшу функціональність. Однак збі∆t = −
,
(7)
льшення кількості входів більше п’яти
Г
при використанні одноелектронних транде r – це відповідно розподілене випадко- зисторів призводить до серйозного усклаве число в інтервалі [0,1]. У чередуванні днення вхідних схем мажоритарних приусіх можливих подій тунелювання, відбу- строїв і до неточних результатів в послівається саме та, що є найшвидшою.
довності вхідних сигналів і розпо-ділі
Одноелектронний мажорита- опорів.
Мінімальна кількість доданків вихірний елемент
Модель схеми п’ятивходового ма- дної функції п’ятивходового мажорижоритарного елемента [6] на базі одно- тарного елемента дорівнює числу комбіелектронних переходів побудована за до- націй з п’яти по три [6]:
maj ( x1 , x 2 , x3 , x 4 , x5 ) = x1 x 2 x3 ∨
∨ x1 x 2 x 4 ∨ x1 x 2 x5 ∨ x1 x3 x 4 ∨ x1 x3 x5 ∨
∨ x1 x 4 x5 ∨ x 2 x3 x 4 ∨ x 2 x3 x5 ∨ x 2 x 4 x5 ∨
∨ x3 x 4 x5 = x1 # x 2 # x3 # x 4 # x5 .

(9)
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На одному мажоритраному елементі
з п’ятьма входами і одним неінвертуючим
виходом можливо реалізувати до 128 різноманітних логічних функцій і тільки 16
логічних функцій на мажоритарному елементі з трьома входами і одним виходом
(табл. 1).
Існує великий клас наносхем, який
повністю реалізується на універсальних
мажоритарних елементах з прямими і
комплементарними виходами без використання постійних логічних рівнів напруги,
тобто в мажоритарному базисі. Кількість
наносхем
цього
класу
дорівнює
( 2 n−1 )
2n
N3 = 2
, де 2 – загальна кількість булевих функцій n аргументів [6]. Таким
чином, на одному триходовому з двома
виходами мажоритарному елементі може

3−1

бути побудовано N 3 = 2 ( 2 ) = 2 4 = 16 наносхем,
а
на
п’ятивходовому –
16
N 5 = 2 = 65536 наносхем.
При цьому наносхеми, реалізовані
на мажоритарних елементах, суттєво простіші аналогічних мікросхем, побудованих на базі традиційних логічних елементів І, АБО, НІ чи на базі любого функціонально повного набору. Так, наприклад,
функція
f = x1 ( x 2 ∨ x 3 ∨ x 4 ) ∨ x 2 x 3 x 4

(10)

реалізується згідно з першим рядком
табл.1 на одному п’ятивходовому мажоритарному елементі:
maj ( x1 , x1 , x 2 , x 3 , x 4 ) =
= x1 ( x 1 ∨ x 3 ∨ x 4 ) ∨ x 2 x 3 x 4 .

Таблиця 1. Базові функції п’ятивходового мажоритарного елемента
Аргументи
функцій

Булева мінімізація функцій

Кількість
функцій
цього типу

x1x2x3 ٧ x1x2x4 ٧ x1x2x5 ٧ x1x3x4 ٧ x1x3x5 ٧ x2x3x4٧
32
٧ x2x3x5 ٧ x2x4x5 ٧ x3x4x5 ٧ x1x4x5
x1, x2, x3, x4, 0
x1x2x3 ٧ x1x2x4 ٧ x1x3x4 ٧ x2x3x4
16
x1, x2, x3, x4, 1
x1x2 ٧ x1x3 ٧ x1x4 ٧ x2x3 ٧ x2x4 ٧ x3x4
16
x1, x2, x3, x4, x4
x1x4 ٧ x2x4 ٧ x3x4 ٧ x1x2x3
24
x1, x2, x3, x3, 0
x1x3 ٧ x2x3
12
x1, x2, x3, x3, 1
x1x2 ٧ x3
12
x1, x2, x3,0, 0
x1x2x3
8
x1, x2, x3, 1, 1
x1 ٧ x2 ٧ x3
8
x1, x2, x3
x1x2 ٧ x2x3 ٧ x1x3
8
x1, x2, 0
x1x2
4
x1, x2, 1
x1 ٧ x2
4
У всіх аргументів може бути присутнім
Таблиця 1 показує, що тривходові
або відсутнім знак заперечення.
логічні елементи «І» та «АБО» створені
x1, x2, x3, x4, x5

Для реалізації функції (10) на логічних елементах булевого базису потрібно
два елемента АБО, два елементи І та три
елементи НІ.

(

на п’ятивходовому мажоритарному елементі з постійними значеннями на двох
входах виконують функції 3І-НІ та 3АБО:

)

maj x1 , x 2 , x3 , 0,0 = x1 x 2 x3 ,

maj ( x1 , x 2 , x3 ,1,1) = x1 ∨ x 2 ∨ x3 .

Можливо побудувати найраціональнішу схему однорозрядного суматора, використовуючи п’ятивходовий мажоритарний елемент [6].

(11)

Справді, можна побачити з табл.1,
що x 4 = x5 = C , де С – код переносу. Тоді
сума дорівнює:
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)

S = maj x1 , x 2 , x 3 , C , C = x1 # x 2 # x 3 # C # C =
= x1 C ∨ x 2 C ∨ x 3 C ∨ x1 x 2 x 3 =
= C ( x1 ∨ x 2 ∨ x 3 ) ∨ x1 x 2 x 3 ,

(12)

C = x1 x 2 ∨ x1 x 3 ∨ x 2 x 3 .

Ці рівняння повністю співпадають з
рівняннями для суми S та переносу C однорозрядного суматора [6]. Структурна
схема однорозрядного суматора, побудованого на одному п’ятивходовому і одному тривходовому мажоритарних елементах, зображена на рис. 2.

Рис. 2. Наносхема однорозрядного суматора

Результати моделювання однорозрядного суматора
На рис. 3 показані часові діаграми
моделювання суматора за допомогою
САПР SIMON [5-6].

Рис. 3. Часові характеристики моделювання
одноелектронного суматора

Висновки
Сучасний стан САПР та наноелектроніки дозволяє проектувати одноелектронні арифметико-логічні пристрої з мінімальною кількістю нанокомпонентів.
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Робота присвячена порівняльному аналізу існуючих програмних систем для створення
електронних бібліотек. Представлено аналітичний огляд вимог до програмного забезпечення електронних бібліотек. Здійснюється порівняння доцільності використання програмних систем ResCarta та Greenstone для створення електронних бібліотек
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Вступ
В процесі становлення інформаційного суспільства, коли розвиток всіх його
напрямів пов'язаний з інформаційними
технологіями, до традиційних задач наукових бібліотек добавляються функції інформаційних центрів. Стаючи компонентами середовища Internet, бібліотеки повинні забезпечити суспільство повною та
оперативною інформацією і документами
на будь-яких носіях. Таким чином, актуальною стає задача створення електронної
бібліотеки як засобу збереження електронної інформації, інформаційного обслуговування користувачів і розширення доступу до документованих знань.
Мета роботи
Визначити основні вимоги до програмного забезпечення електронної бібліотеки. Проаналізувати існуючі системи
для створення електронної бібліотеки.
Виконати порівняльну характеристику
доцільності використання систем для
створення електронних бібліотек, таких
як: ResCarta та Greenstone. Визначити
доцільність використання відповідної системи.
Основні вимоги до програмного забезпечення електронної бібліотеки
Програмне забезпечення електронного цифрового архіву представляє собою програмний комплекс для виконання
вимог, які стоять перед електронною бібліотекою, таких як: завантаження даних,

збереження даних, організація пошуку,
доступ до даних. Програмне забезпечення
електронної бібліотеки повинно відповідати наступним вимогам:
• забезпечення створення баз даних,
підтримка різних форматів даних, інтерфейсів;
• використання існуючих ресурсів та
створення нових;
• забезпечення захисту та авторизованого доступу до інформації зі статистикою про використані дані;
• комплексний пошук по колекціях
відповідно до запиту користувача;
• візуалізація інформації, обраної
користувачем зі списку можливих, відповідно до запиту;
• облік при функціонуванні прийнятих стандартів подання, зберігання і передачі інформації;
• можливість автоматизованого розрахунку з користувачами, власниками та
авторами електронних ресурсів;
Аналіз програмних систем
для створення електронних бібліотек
На даний момент існує доволі великий вибір програмних систем для створення електронних бібліотек, але найбільшою популярністю серед них користуються ResCarta і Greenstone. Вони являють собою комплексні системи для побудови електронних бібліотек.
ResCarta – вільно-доступна система
для створення електронних колекцій [1].
ResCarta призначена для створення неве-
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ликої електронної бібліотеки, яка може
включати в себе текстову інформацію або
зображення. Система надає можливість
швидкого створення електронних колекцій. В системі реалізований повнотекстовий пошук та пошук за ключовими словами [2].
Greenstone – представляє собою
програмне забезпечення для створення та
розповсюдження колекцій цифрових бібліотек. Програмний продукт є у вільному
доступі та реалізований на наступних мовах: англійська, французька, іспанська,
російська та казахська[3]. Програмне забезпечення надає можливість створювати
метадані, як для окремого документу, так
і для цілої папки. При завантаженні файлу
до бібліотеки він проходе попередню підготовку. На цьому етапі з документу витягується різноманітна інформація. Ця
інформація використовується для побудо-
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ви додаткових пошукових індексів(пошук
по метаданих). Якщо автоматично не вдалося створити метадані, то їх може додати
користувач вручну. Поповнення бібліотеки можливе не лише з локального
комп’ютера, але й надається можливість
скачування бібліотечних ресурсів з мережі [4-5].
У кожної з вищенаведених програмних систем для створення електронної
бібліотеки є свої плюси та мінуси і, перш
ніж вибрати одну з них потрібно визначити вимоги до електронної бібліотеки, а
також проаналізувати свої можливості.
Аналіз програмних систем для
створення електронних бібліотек виявив
переваги і недоліки в кожній з них. Ці переваги найдоцільніше відобразити в таблиці порівняння систем для створення
електронних цифрових архівів ResCarta
та Greenstone (табл. 1).

Табл. 1. Порівняння систем ResCarta та Greenstone
Критерій поріResCarta
Greenstone
вняння
Підтримка фо- Можливість додавання графіч- Підтримка набагато більшої кірматів
них і PDF файлів
лькості форматів. Текстові документи, графіка, аудіо, відео
документи
Складність
Легкість створення колекції
Якщо створювати прості колекстворення коції, подібні ResCarta, то також
лекцій
все просто. Для створення різноманітних індексів пошуку,
класифікаторів перегляду, зміни
дизайну потрібні певні знання і
навики. Це складніше.
Викристання
Існує можливість використання Існує можливість використання
метаданих
метаданих
метаданих
Вмкористання
Нема
Метадані можуть бути задані
розширених
для папки і всі документи, які в
метаданих
ній знаходяться, будуть наслідувати ці дані. Це зручно для опису документу на одному ієрархічному рівні, тобто не потрібно
вводити аналогічні дані для всіх
документів, а просто потрібно їх
ввести один раз для папки. При
цьому кожний документ буде
окремою одиницею в базі даних.
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Імпорт метада- Також є можливість реалізації
них
Пошукова сис- Занадто простий пошук. Нема
тема
можливості пошуку по заданих
метаданих - тобто пошуку по
таких полях як автор, назва та
інших полях бібліографічного
опису немає. Немає часткового
пошуку. Пошук виконується
тільки по повному співпадінню.
Немає ніяких настройок пошуку.
Немає сортування результатів
пошуку.
Можна виконувати пошук в декількох колекціях

Використання
багатомовного
інтерфейсу
Графічний дизайн
Мовне забезпечення

Нема можливості використання
багатомовного інтерфейсу

Є можливість імпорту метаданих при завантаженні документів із вже існуючих колекцій
Пошук виконується по всіх введених метаданих. Є можливість
налаштування пошуку – вибір
простого або складного пошуку.
Можливість використання логічних операторів при пошуку.
Можливість регулювання кількості результату пошуку.
Немає сортування результатів
пошуку.
Є історія запитів.
Більш універсальна пошукова
система.
Можна виконувати пошук в декількох колекціях. Можливість
створення під колекції, і виконання пошуку по окремій під
колекції або по декількох під колекціях.
Є можливість використання багатомовного інтерфейсу.

Нема можливості зміни графіч- Можливість зміни дизайну коленого дизайну колекції
кції
Вся документація тільки англій- Є інструкції російською мовою
ською мовою

З всього вище сказаного можна зробити висновок що єдиною перевагою
ResCarta в порівнянні з Greenstone є лише
простота створення колекції. За допомогою ResCarta доволі зручно створювати
колекції авторефератів, де не знадобиться
складний пошук, а також незначні колекції.
Відповідно, для масштабних колекцій
доцільніше
використовувати
Greenstone, тому, що це більш функціональна програмна система. На відміну від
ResCarta реалізований пошук по метаданих. Greenstone підтримує набагато біль-

шу кількість форматів даних. Реалізована
можливість завантаження даних з мережі,
що значно спрощує сам процес завантаження. Greenstone доцільно використовувати для створення електронних бібліотек, в яких потрібно організувати складний пошук, багатомовний інтерфейс та
інше.
Доцільність використання програмних систем для створення електронних
цифрових архівів від вимог до них можна
відобразити за допомогою наступних
графіків:
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Доцільність використання системи (Y)

Доцільність використання системи(Y)
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Обсяг колекції (Х)

Обсяг колекції(X)

Рис. 1. Ефективність використання
Greenstone

На першому графіку (Рис 1.) відображено ефективність використання системи Greenstone. Вісь абсцис(Х) відображає обсяг колекції, а вісь ординат(Y)
умовно доцільність використання даної
системи в залежності від масштабів та потреб електронної бібліотеки. На другому
графіку(Рис 2.) відображено ефективність
використання системи ResCarta від масштабів колекції. Осі абсцис і ординат аналогічно відображають доцільність використання системи від обсягу колекції.
Висновки
З графіків наочно видно зміну доцільності використання даних програмних
систем від обсягу та складності колекції.
Тому можна зробити наступні висновки:
- доцільність використання системи
ResCarta різко знижується при збільшенні
обсягів електронної бібліотеки;
- доцільність використання системи
Greenstone, навпаки, збільшується при
збільшенні колекції;
- ResCarta простіша у використанні,
але має обмежену функціональність.
Greenstone, навпаки, складніший у використанні, але має значно більшу функціональність.
Тому, перш ніж обирати, яку програмну систему використовувати, потрібно чітко визначитися з наступними вимогами до колекцій:
- обсяг колекції;

Рис. 2. Ефективність використання
ResCarta

-

вимоги до функціональності;
вимоги до пошукової системи;
вимоги до мультимедійних по-

треб.
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Досліджено та синтезовано адаптивну систему керування нестаціонарним об’єктом в
умовах зашумленості вимірюваних величин. Розроблено модель за допомогою програмного пакету MATLAB/Simulink. На основі моделювання виконано дослідження працездатності запропонованої моделі при різному характері зміни параметрів об’єкту керування
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Вступ
Адаптивне керування є одним із
розділів сучасної теорії автоматичного
керування. Задачею теорії адаптивних систем є аналіз та синтез в умовах неповної
апріорної інформації про об’єкт та зовнішні впливи. Неточність математичної моделі, зміна параметрів об’єкта в процесі
функціонування, наявність шумів вимірювання знижують ефективність використання традиційних методів теорії автоматичного керування.
У зв’язку з цим виникає потреба у
створенні систем, що не потребують повної інформації про об’єкт та умови його
експлуатації.
Адаптивні системи дають змогу накопичувати та оброблювати інформацію
про поведінку об’єкта у реальному часі.
Ця особливість дає змогу знизити недоліки нестачі інформації про систему під час
її проектування.
Створення пошукової адаптивної
системи з самоналагоджувальним керуючим пристроєм актуальною задачею сучасної теорії автоматичного управління у
зв’язку
з
необхідністю
керувати
об’єктами зі змінними параметрами та
зашумленими сигналами.
Адаптивні системи розділяють на
два класи – самоорганізовані (СОС) та
самоналагоджувальні (СНС). У СОС використовуються методи та алгоритми по-

шуку структури вільного регулятора. Ця
задача виникає при зміні параметрів та
структури об’єкту керування. У СНС
структура задана і незмінна, а задача полягає у пошуку та налаштуванні коефіцієнтів.
СНС поділяються на два підкласи –
пошукові та безпошукові. У пошукових
СНС здійснюється пошук коефіцієнтів за
допомогою спеціального пошукового сигналу, який подається на реальний об’єкт.
У безпошукових СНС у явному або неявному вигляді присутня модель з бажаними динамічними характеристиками. Метою алгоритму адаптації є налаштування
коефіцієнтів таким чином, щоб максимально зменшити неузгодженість між
об’єктом та моделлю [1].
Адаптивні системи керування за
способом одержання інформації для підлаштовування параметрів регулятора діляться на:
• системи з еталонною моделлю
(ЕМ);
• системи з налагоджувальною моделлю (НМ).
Адаптивні системи з ЕМ містять динамічну модель системи, що має необхідні показники якості. При прямому адаптивному керуванні завдяки обліку взаємозв'язку параметрів об'єкта й регулятора
здійснюється безпосередня оцінка й підлаштовування параметрів регулятора, чим
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виключається етап ідентифікації параметрів об'єкта. При непрямому адаптивному
керуванні спочатку робиться оцінка параметрів об'єкта, після чого на підставі
отриманих оцінок визначаються необхідні
значення параметрів регулятора й здійснюється їхнє підлаштовування [2].
Завдання пошукового самоналагоджування формуються таким чином. Передбачається, що є простір станів системи
x = ( x1, x 2 ,..., x n ) , який є областю визначення функціонала якості системи або
цільової функції
J ( x1 , x2 ,…, xn ) .
(1)
Зі станів x необхідно вибрати певні
стани
H j = h j ( x1 , x2 ,…, xn ) ,
(2)
де j = 1,2,..., m , при яких забезпечується екстремальне значення функціонала
якості
J ( x1, x2 ,…, xn ) = J 0 .
(3)
Зв'язок між екстремальним значенням функціоналу якості і бажаними станами системи не задане в явному вигляді,
і необхідний вибір забезпечується шляхом
послідовного
наближення
до
розв’язку в результаті опробування різних
станів системи. Виходячи з даних міркувань, суттєвою рисою самоналагоджувальних систем даного класу є наявність
процесу пошуку як послідовної процедури вибору одного з безлічі можливих
шляхів для досягнення поставленої мети.
Всі методи пошуку поділяються на
випадкові та регулярні. У випадкових методах напрямок до екстремуму підлаштовується випадковим чином, а у регулярних методах пошуку вибір напрямку пошукового руху здійснюється за заздалегідь заданим законом [3].
Метою роботи є створення пошукової адаптивної системи другого порядку,
що включає в себе пошук параметрів
об’єкту, самоналагодження регулятора та
поправочного коефіцієнту в умовах зашумлення вхідного сигналу.
Основні задачі:
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•
пошук значень параметрів
об’єкту, що змінюються у часі;
•
налаштування параметрів моделі об’єкту в залежності від отриманої
інформації від синхронних детекторів;
•
налаштування коефіцієнтів регулятора у реальному часі в залежності
від заданого часу перехідного процесу;
•
налаштування поправочного
коефіцієнту для зменшення статичної похибки в залежності від параметрів
об’єкту;
•
можливість оцінки отриманого
результату.
Основна частина
У пошукових системах можуть використовуватися методи пошуку екстремуму, такі як простий перебір параметрів
або градієнті методи [4].
Завдання пошукового алгоритму зміна параметрів моделі Θ M так, щоб мінімізувати функцію нев'язки q(E).
Нехай об'єкт і модель задані такими
рівняннями стану:

x& = F ( x, z , Θ, t , L1 ), y = G (x, z , t) + L 2 , (4)
x& M = FM (x M , z , Θ M , t ), y M = GM (x M , z , t ) . (5)
де x , x M , y , y M , Θ , Θ M , z – вектори станів, виходів, параметрів і входів об'єкта і
моделі; L 1 , L2 – вектори шумів вимірювання. Мета алгоритму – мінімізація функції q(E):
(6)
E = y − yM .
Параметри моделі змінюються у напрямку антіградієнта цільової функції
& = −Γ∇ q(E) ,
(7)
Θ
ΘM
M
де Γ > 0 – m × m матриця коефіцієнтів
Т

 ∂q (E) 
підсилення, ∇ Θ q(E) = 
 розпиM
 ∂Θ M 
шемо як градієнт цільової функції за параметрами моделі.
Для виконання перетворень визначимо
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∂q (E)
∂q (E) ∂GM ∂x M
=−
⋅
⋅
.
(8)
∂Θ M
∂E ∂x M ∂Θ M
Додамо високочастотну центровану параметрів Θ M . Рівняння моделі матиме
складову δΘ M (t ) до заданого вектору вигляд
∂F
∂F
δ x& M = M δ x M + M δΘ M .
(9)
∂x M
∂Θ M
Перетворимо (11) в заданий вигляд
Варіацією δ x M (t ) можна знехтуваδ x M 1 ∂FM
ти, враховуючи її малість по відношенню
≈
,
(12)
до δΘ M , тому опишемо отриману рівδΘ M s ∂Θ M
ність
При умові, що δΘ M є досить висо∂FM
δ x& M ≈
δΘ M ,
(10) кочастотним пошуковим сигналом, наближену рівність можна замінити стро∂Θ M
гою.

або в операторній формі

1 ∂FM
δ xM ≈
δΘ M .
s ∂Θ M

З розрахунків (12) опишемо рівняння (8)

(11)

∂q
∂q ∂GM 1 ∂FM
=−
⋅
⋅
.
∂Θ M
∂E ∂x M s ∂Θ M
Застосовуємо
детектування для

метод синхронного

T

де

δ x M ( δΘ M ) =
T

δΘ M Т помножимо на вираз (11) і усеред-

1 ∂FM
. Для цього
s ∂Θ M
δ x M ( δΘ M ) =

t

T
1
δ x M (τ ) ( δΘ M (τ ) ) dτ
T t −∫T

(13)

нимо отримане рівняння за деяким ковзаючим інтервалом часу

1 ∂FM
T
δΘ M ( δΘ M ) ,
s ∂Θ M

(14)

.

Враховуючи квазістаціонарність моделі

δ x M ( δΘ M ) =
T

1 ∂FM
T
δΘ M ( δΘ M ) .
s ∂Θ M

Алгоритм налаштування параметрів
(7) з урахуванням виведених рівнянь (13),

{

& = −Γ δΘ ( δΘ )T
Θ
M
M
M

}

−1

Процедура усереднення може бути
виконана лінійним фільтром низьких частот.
На рис. 1 надана структурна схема
пошукової ідентифікації.
Метод синхронного детектування
зводиться до оцінки похідної dy , де y –
du

керований параметр об’єкта, u – керуючий вплив [5].

(15)

(14) остаточно приймає вигляд
T  ∂q ∂GM 
δΘ M ( δ x M ) 
⋅

 ∂E ∂x M 

T

.

(16)

На вхід об'єкта, який має екстремальну залежність y(u), спільно з керуючим
впливом u подається незначне збурення у
вигляді
періодичного
сигналу f ( t ) = gsinωt , де g > 0 і досить мале.
На
виході
об’єкта
отримаємо y ( t ) = y ( u + gsinωt ) . Отримане значення y ( t ) множиться на сигнал f(t).
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Рис. 1. Структурна схема пошукової ідентифікації

В результаті сигнал А прийме значення
A = yf ( t ) = y ( u + gsinωt ) gsinωt .
(17)
Припускаємо, що залежність y(u) є
досить гладкою функцією. Тому її можна

розкласти в степеневий ряд і обмежитися
першими членами розкладання
Можна знехтувати членами вищого
порядку, оскільки значення g мале. В результаті отримаємо

 dy 
y ( u + gsinωt ) ≈ y ( u ) + gsinωt  
 du 
Тоді сигнал А прийме значення
 dy 
A = yf ( t ) = y ( u ) gsinωt + g 2 sin 2 ωt   .
 du 
На виході фільтра низьких частот
про похідну dy зі
отримаємо сигнал В
du
T
тобто
1
(20)
B=
Adt .
du

T

∫
0

Якщо постійна часу фільтра Т досить велика, то отримаємо
T

1
sinωt = 0 ,
T ∫0

(21)

T

1
sin 2 ωt ≈ 0.5
∫
T0

(22)

Отже, сигнал В на виході фільтра
пропорційний похідній dy
du
T

1
g 2 dy
.
B = ∫ Adt ≈
T0
2du

(23)

Технічна реалізація синхронного детектування зводиться до організації руху
до екстремуму за наявності інформації

dt

(18)

(19)
зворотним

=−

знаком,

dy
.
du

(24)

Після інтегрування отримаємо керуючий вплив
t

dy
dt .
du
0

u (t ) = −∫

(25)

Синтез регулятора зі зворотним зв’язком за станом з біноміальним розподілом коренів
У якості прикладу розглянемо
об’єкт другого порядку з двома дійсними
коренями, передавальна функція якого
має вигляд

W (s) =

2
.
( s + a) ⋅ ( s + b)

(26)

Застосовуючи матричний метод перейдемо до векторно-матричної моделі
об’єкту
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 −( a + b) 1 
0
,b =   ,
A =

0
 − ab
2

c = [1 0], d = [0] .

s 2 + 2ω0 s + ω02 .
(27)

Використаємо алгоритм синтезу регулятора зі зворотним зв’язком за станами
з біноміальним розподілом коренів. Характеристичне рівняння матиме вигляд

(28)

Нормований час перехідного процесу tппω0 = 4.74 с.
За формулою sE - A + bk знаходимо характеристичний поліном замкнутої
системи

s +a+b
 s 0   −( a + b ) 1   0 
=
−
+
⋅
=
sE − A + bk = 
k
k
[
]
1
2
 
  
a ⋅ b + 2 ⋅ k1
0 s   − a ⋅ b 0   2 

−1
=
s + 2 ⋅ k2

= s 2 + s ( 2 ⋅ k1 + a + b ) +

+ ( 2 ⋅ k2 ⋅ a + 2 ⋅ k2 ⋅ b + a ⋅ b + 2 ⋅ k1 ) .
Прирівнюємо відповідні коефіцієнти
поліномів (29) та (30) отримаємо систему
рівнянь
(30)

2 ⋅ k2 + a + b = 2ω0

2 ⋅ k2 ⋅ a + 2 ⋅ k 2 ⋅ b + a ⋅ b + 2 ⋅ k1 = ω02
розв’язками якої є значення коефіцієнтів
регулятора

ω02 − 2 ⋅ k 2 ⋅ (a + b) − a ⋅ b
k1 =
,
2
2 ⋅ ω0 − a − b
k2 =
.
(31)
2
Коригуючий коефіцієнт для змешення статичної похибки системи [6]

ω02
K* =
.
2

(32)

Структурна схема системи представлена на рис. 2, де ОСД – одинична сту-

(29)

пінчата дія, tп.п. – задавач часу перехідного процесу.
На об’єкт керування та модель подається вхідний сигнал, до якого додається
випадкова складова у вигляді шуму. Виводи об’єкту та його моделі підключені
до синхронних детекторів 1 та 2. У ході
роботи пошукової системи, значення
знайдених невідомих параметрів об’єкту
подаються на модифіковану модель
об’єкту. До об’єкту та його моделі підключено регулятор. Налаштування регулятора відбувається автоматично. Необхідні параметри: виводи х1 та х2, значення знайдених невідомих параметрів
об’єкту.
На рис. 3 зображено модель системи
у пакеті MATLAB/Simulink.
Система включає такі підсистеми:
•
Об’єкт керування;
•
Модифікована модель об’єкту;
•
Регулятор;
•
Синхронні детектори 1-2;
•
Коригуючий коефіцієнт К*.
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Рис. 2. Структурна схема системи

Рис. 3. Модель системи у MATLAB/Simulink

Підсистема «Об’єкт керування» (рис. 4) має 1 вхід та 2 виводи.

Рис. 4. Підсистема «Об’єкт керування»

Опис входів:
• In1 – керуючий вплив;
Опис виводів:
• х1 – змінна стану x1 ( t ) ;

• х2 – змінна стану x2 ( t ) .
На рис. 5 надано структуру підсистеми «Об’єкт керування» відповідно до
(28)
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Рис. 5. Структура підсистеми «Об’єкт керування»
Підсистема «Модифікована модель об’єкту» (рис. 6) має 3 входи та 2 виходи.

Рис. 6. Підсистема «Модифікована модель об’єкту»

Опис входів:
• In1 – керуючий вплив;
• os1 – значення коефіцієнту a з
підсистеми «Синхронний детектор1»;
• os2 – значення коефіцієнту b з
підсистеми «Синхронний детектор2».

Опис виводів:
• х1 – змінна стану x%1 ( t ) моделі;

• х2 – змінна стану x%2 ( t ) моделі.
На рис. 7 надано структуру підсистеми «Модифікована модель об’єкту».

Рис. 7. Структура підсистеми «Модифікована модель об’єкту»

Підсистема «Регулятор» (рис. 8) має
5 входів та 1 вивід.

Рис. 8. Підсистема «Регулятор»

Опис входів:
• tpp – значення заданого часу перехідного процесу;
• а – значення параметру a з підсистеми «Синхронний детектор
1»;

•

b – значення параметру b з підсистеми «Синхронний детектор
2»;
• х1 – змінна стану x1 ( t ) з підсистеми «Об’єкт керування»;
• х2 – змінна стану x2 ( t ) з підсистеми «Об’єкт керування».
Опис виводів:
• k1 – значення коефіцієнта k1 регулятора стану (31);
• k2 – значення коефіцієнта k2 регулятора стану (31).
На рис. 9 надано структуру підсистеми «Регулятор».
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Рис. 9. Структура підсистеми «Регулятор».
Підсистема «Коригуючий коефіцієнт
Опис входів:
К*» (рис. 10) має 1 вхід та 1 вивід
•
tpp – величина заданого часу

Рис. 10. Підсистема
«Коригуючий коефіцієнт К*»

перехідного процесу.
Опис виводів:
•
К* – значення коефіцієнта К*
за (32).
На рис. 11 надано структуру підсистеми «К*».

Рис. 11. Структура підсистеми «К*»

Підсистеми «Синхронний детектор
1-2» (рис. 12) мають 2 входи та 1 вивід.

Рис. 12. Підсистеми
«Синхронний детектор 1-2»

Опис входів:
• е – сигнали розузгодження між
об’єктом керування та модифікованою моделлю об’єкта;
• In1 – відповідна змінна стану з
модифікованої моделі об’єкта.
Опис виводів:
• Out1 – вивід з синхронного детектора.
На рис. 13 надано структуру підсистеми «Синхронний детектор 1» (структура синхронного детектора 2 ідентична).

Рис. 13. Структура підсистеми «Синхронний детектор 1»
Налаштування генератора пошукоперехідного процесу становить 4с, диспевих сигналів (ГПС):
рсія шуму вимірювання 0.1.
Результати моделювання:
• Амплітуда – 1;
• перехідний процес системи
• Частота – 10000 рад/сек;
представлено на рис. 14;
• Фаза – 0.
• процес пошуку значення коефіМоделювання системи
цієнту a – рис. 15;
Наведемо приклади для двох режи•
процес
пошуку коефіцієнту b –
мів моделювання системи.
рис. 16.
У першому випадку коефіцієнти
об’єкту статичні (a=1, b=2), заданий час
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Рис. 14. Графік перехідного процесу системи

Рис. 15. Графік процесу пошуку коефіцієнту a

Рис. 16. Графік процесу пошуку коефіцієнту b

У другому досліді зробимо параметри об’єкту динамічними, що змінюються
за законами, представленими на рис. 17,
заданий час перехідного процесу становить 4с, дисперсія шуму вимірювання 0.1.
Результати моделювання:

•
графік перехідного процесу
представлено на рис. 18;
•
процес пошуку значення коефіцієнту a – рис. 19;
•
процес пошуку значення коефіцієнту b – рис. 20.

Рис. 17. Моделювання зміни значень коефіцієнтів a та b об’єкту
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Рис. 18. Графік перехідного процесу системи

Рис. 19. Графік процесу пошуку коефіцієнту a

Рис. 20. Графік процесу пошуку коефіцієнту b

Висновки
Таким чином, у статті розглянуто
теоретичні засади методу синхронного
детектування, який дозволив побудувати
модель адаптивної системи керування для
об’єкту, що працює в умовах одночасної
зашумленості вихідної величини та зміни
параметрів. Побудована модель системи
керування дозволяє виконувати ідентифікацію вказаних параметрів та на їх основі
підлаштовувати коефіцієнти зворотніх
зв’язків за станами та коригуючого коефіцієнту. Працездатність представленої
моделі підтверджується результатами моделювання.
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Розглянуто питання вирішення задачі конфлікту взаємодії об'єкту управління та відкритої множини об'єктів спостереження в довільному просторі спостереження та пошуку за умов невизначеності та неопуклої системи обмежень. Досліджені математичні
засади існування нерухомої точки в суттєво неопуклому та небезперевному просторі
рішень, який синтезується на основі моделей методу інтегрального усікання варіантів.
Наведені результати імітаційного експерименту
Ключові слова: простір спостереження та пошуку, простір рішень, об'єкт пошуку, об'єкт
управління, нерухома точка, топологічний простір,синтез рішення, конфлікт, невизначеність, відкрита множина об'єктів спостереження

Вступ
Сучасні об'єкти і процеси управління структурно та функціонально є складними, багатомірними, характеризуються
істотними взаємозв'язками своїх компонентів між собою та із компонентами зовнішнього середовища, а також невизначеністю та конфліктністю при переміщенні
в просторі спостереження та пошуку.
Технічні об'єкти і процеси не можуть бути повною мірою формально (математично) описані або мають складний
опис, який не може практично в повній
мірі бути використаним при синтезі рішень щодо запобігання та вирішення
конфлікту з використанням традиційних
методів і підходів, наприклад, теорії ігор.
В такому разі застосування методів і
підходів ситуаційного управління [1-2]
має на увазі наявність об'єкту і суб'єкту
управління [3-6]. Здійснення цілей управління забезпечується шляхом реалізації
синтезованих стратегій управління (поведінки). Стратегії управління вибираються
як варіанти або альтернативи можливих
найкращих з точки зору критерію відбору або функції, що оцінює синтезоване
рішення.

Актуальність
В силу своєї значимості проблематика синтезу та вибору рішень виділилась
в окремий науковий напрямок.
При практичній реалізації (вирішенні) задачі вибору, наприклад, з метою запобігання конфлікту, приймаються конкретні моделі й процедури, які не завжди
теоретично обґрунтовується в логічних
засадах вибору, аксіоматиці, принципах
раціональності, узгодження, теоретичних
і практичних аспектах дотримання
принципів синтезу ергатичних систем
керування і запобігання конфлікту.
Конкретні моделі та процедури синтезу альтернативних рішень і вибору,
носять в основному евристичний характер і вимагають розробки теоретично обґрунтованих методів, які можуть бути
методологічною основою рішення прикладних задач.
Сучасними є підходи до розв’язання
задач конфлікту і вибору на основі методології теорії ігор, методів математичного
програмування, рішення динамічних задач дискретної оптимізації в класі детермінованих і недетермінованих моделей, а
також методів ситуаційного управління.
Кожен метод синтезу і вибору альтернативних рішень по суті є відображенням, яке зіставляє різним альтернативним
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варіантам множину обраних варіантів,
що при використанні процедури самонавчання дозволяє говорити про використання методів штучного інтелекту, як
елементів системи штучного розуму.
Великий інтерес представляють реалізовані в дискретному обчислювальному
середовищі методи автоматизованого синтезу та вибору стратегій поведінки,
управління, спостереження, вивчення та
навчання в системах запобігання та вирішення конфліктів в технічних ергатичних
системах. В такому сенсі технічні ергатичні системи використовуються для забезпечення функцій керування в технічних
системах, як то інформаційних, навігаційних, тренажерних, навчальних та інших,
для яких суттєвим є забезпечення вимог
функціонування ергатичних організмів в
відповідних просторах (середовищах) відображення дійсності за умов зовнішнього і/або внутрішнього конфлікту.
У вищезазначених просторах (середовищах) інтерактивний ціледосягаючий
діалог в процесі функціонування технічної ергатичної системи на рівні ергамату
дозволяє трактувати завдання синтезу
стратегій і вибору варіантів як ігрове завдання запобігання конфлікту. В такому
разі середовище прийняття рішення є середовищем існування віртуальних гравців.
В такому разі сенс віртуальності
полягає в постійній зміні активності в середовищі конфліктуючих об'єктів (суб'єктів), як сторін запобігання та та/або вирішення конфлікту.
Мета
В загальному випадку синтез рішень
щодо управління об'єктом в умовах конфлікту, невизначеності поведінки об'єктів
спостереження, неопуклості та небезперервності багатомірного простору спостереження та пошуку (ПСП) є складним
процесом, який потребує багато часу та
обчислювальних ресурсів.
Для синтезу стратегій управління
об'єктом управління (ОУ) запропоновано
метод інтегрального усікання варіантів [69], який принципово дозволяє синтезува-
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ти тільки ті варіанти стратегій рішення
конфлікту взаємодії ОУ з об'єктами спостереження (ОС) в ПСП, які можуть бути
гарантовано виконані. Синтез стратегій
поведінки щодо запобігання та вирішення
конфлікту взаємодії технічних ергатичних
систем здійснюється шляхом вибору
кращої стратегії в сутності принципу
оптимальності.
Метод поєднує в собі підходи, відомі в рішенні оптимізаційних багатокритеріальних задач та принципи дослідження і
вибору рішення на основі моделей вибору. За сутністю метод інтегрального усікання варіантів відноситься до методів
ситуаційного управління.
Синтез стратегій і вибір рішень визначаються умовами оптимізації та не
суперечать необхідним умовам оптимальності керованих систем, що перебувають у стані конфлікту.
Оптимізація варіантів синтезованих
рішень для динамічних систем здійснюється в просторі реалізуючих рішень, що
дозволяє мінімізувати переборну процедуру вибору оптимального рішення. Така
ситуація є типовою при дослідженні екстремальних властивостей таких динамічних об'єктів, як інформаційні об'єкти, соціальні системи, літальні та космічні апарати, морські судна, тощо.
Постановка задач
У розглянутій постановці задача вирішення конфлікту розглядається як варіаційна і формулюється таким чином, що
екстремальний елемент є припустимим,
незважаючи на можливу стрибкоподібну
зміну вектора стану формального середовища опису конфлікту.
Підхід до розв’язання конфлікту за
методом інтегрального усікання варіантів
орієнтований на якісне дослідження проблеми формального опису середовища і
конфлікту в цілому. В такому випадку
конструктивні можливості формального
опису об’єктів (суб’єктів) конфлікту істотно залежать від того, наскільки успішно можна використовувати чисельні методи, розроблені в теорії оптимального
керування для відшукання рішень, що
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відповідають узагальненим впливам щодо
забезпечення функціонування технічної
ергатичної системи і/або ергатичного організму.
В такому разі підхід до розв’язання
конфлікту за методом інтегрального усікання варіантів пов'язаний з побудовою
мінімізуючої послідовності траєкторій
(стратегій, ланцюжків) у просторі рішень. Значення критерію в просторі рішень прагне до оптимального.
Метою дослідження є вирішення задачі синтезу стратегій управління ОУ при
конфлікті взаємодії з відкритою множиною ОС за умов невизначеності їх поведінки в неопуклому та небезперервному
ПСП.
Розв’язання задач
Для опису конфлікту взаємодії ОУ з
відкритою множиною ОС в ПСП застосує
модель [4-7, 9].
Слід зазначити, що в загальному випадку в запропонованій моделі границя
простору Q , який є ПСП, задається неявною функцією
(1)
Г гр (Q) = 0 ,
яка є безперервною та в загальному випадку неопуклою.
Разом з тим для ОУ та кожного ОС в
багатомірному топологічному неопуклому ПСП за двомірними перерізами визначено значення предикату приналежності
Θ j кожної точки простору Q , а саме
m
i
 Θ = 0, ∀ ∑
ξj =0
j

i =1
,
(2)

m
i
Θ j = 1, ∀∑ ξ j = 2π
i =1

де Θ j - значення, яке приймає предикат

приналежності точки Aj простору Q за
умови обмеження зазначеного простору
m-кутником; ξ ij - кут повороту векторувказівника при його переміщенні від початку в кінець -го елементу лінії границі
Г гр (Q ) простору Q в напрямку обертання годинникової стрілки [4-5].

Модель M взаємодії об'єктів в ПСП
за умови замкненості ПСП з урахуванням
співвідношень (1) та (2) має вигляд
N

M = UM i ,

(3)

i=0

де часткова модель M i i-го ОС може бути представлена у вигляді
i
i
i
i
(4)
M = Б , F , Г пр .
Модель ОУ має вигляд
0
0
0
0
(5)
M = Б , F , Г пр .
В співвідношеннях (4) та (5) базис
i
Б визначає потенційні можливості i-го
ОС та ОУ
i
i
i
i
(6)
Б = X ,Y , A ,
де X i - множини потенційно можливого
знаходження i-го ОС, які визначаються як
множини (області) керуючих та напівкеруючих станів у відповідності з припущенням невизначеності та прогнозу переміщення i-го ОС; множина Y i визначається характеристиками переміщення i-го
ОС в просторі керуючих і напівкеруючих
станів (ресурси управління щодо зміни
динамічних та кінематичних характеристик) у відповідності з припущенням Ai ,
яке враховує прогноз, невизначеність, динаміку та небезпечність переміщення i-го
ОС щодо ОУ для співвідношення F i в
базисі Б i згідно співвідношення (6).
Значення F i в співвідношеннях (4)
визначає властивості i-го ОС
i
i
i
i
(7)
F = f x, f c,d ,

(

)

де f - згладжені значення координат для
i-го ОС в кожен момент спостереження в
f ci - згладжені значення
просторі Q;
першої похідної (вектору швидкості зміни
координат); d i - припустиме зближення
ОУ з i-м ОС.
В загальному вигляді для і-го ОС
значення може бути визначено як
i
x

i
i
i
d = d зад + ∆d ,

(8)

i
де d зад
- припустиме значення зближення

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

()

k
∆t
∆ d i = ∑ ..
,
( 9)
j =1 x j
2
- друга похідна відповідної j-ї коорi 2

де

2

динати i-го вектору швидкості f ci i-го
ОС, ∆t - інтервал вимірювання.
З метою врахування невизначеності
для різних за фізичною сутністю ПСП
(фізичний, віртуальний, тощо) доцільним
є врахування невизначеності у вигляді
p
∆ xij =
,
(10)
j
.
2m∆
xi
де
- перша похідна відповідної j-ї координати i-го вектору швидкості f ci i-го
ОС,

- відповідна координата j векто-

ру f xi i-го ОС,
- маса i-го ОС, p - коефіцієнт, який визначається сутністю ПСП
та i-го ОС.
Таким чином, співвідношення (8) (10) визначає вектор f xi для i-го ОС.
В співвідношенні (4) Г iпр - граматика
та правила утворення співвідношень при
взаємодії ОУ та i-го ОС, а також взаємодії
i-го ОС з іншими ОС в ПСП.
Тобто в загальному випадку за співвідношенням (4) можна 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 [10, 11]. Будьякий кінцевий механізм задавання мови є
граматикою. В виразі (4) це Г iпр .
Для ОУ в співвідношенні (5)
0
0
0
0
(8)
Б = X ,Y , A ,
де X 0 - множина потенційно можливого
знаходження ОУ, множина Y 0 визначається характеристиками переміщення ОУ
в просторі керуємих і напівкеруємих станів (ресурси управління щодо зміни ди-
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намічних та кінематичних характеристик)
у відповідності з припущенням A0 , яке
враховує прогноз, динаміку та небезпечність переміщення ОУ.

(

)

0
0
0
(9)
F = f x, f c,d ,
де f 0x - в загальному випадку є згладженими значеннями координат ОУ в ПСП в
o
кожен момент спостереження; f - згла0

c

джені значення першої похідної (вектору
швидкості зміни координат); d 0 - припустиме найменше зближення ОУ з ОС.
Слід зазначити, що для співвідношень (5), (8-9) суттєвим є вибір системи
координат моделі (3).
В співвідношенні (9) значення d 0 є в
загальному випадку критичною величиною найменшого припустимого зближення, при якому не порушується цілісність
конфлікту. Наприклад, найменша дистанція зближення для морських чи повітряних суден для здійснення маневру ухиляння від зіткнення, що визначається відповідними правилами та інструкціями.
В моделі (3) за умов невизначеності
до границі Г гр (Q ) підпростору рішень
(ПР) Q за співвідношенням (1) ставиться
вимога замкненості.
Підпростір Q ПСП формується з
урахуванням усіх характеристик поведінки об'єктів в цьому просторі, а саме невизначеності їх координат в кожен момент
спостереження, значення вектору швидкості зміни координат, припустимого
зближення. За вимог замкненості ПР границю цього простору представимо в вигляді (1).
Границя Г гр (Q ) в загальному випадку є безперервною, кусково-гладкою неопуклою і замкненою, що не дозволяє використовувати традиційні підходи щодо
опису простору обмежень G обм , і не дозволяє використовувати традиційні методи рішення задач опуклого програмування в топологічному просторі. Слід зауважити, що підпростір G обм має задовільняти вимоги зв'язності та безперервності
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хоча б впродовж траєкторії керуючого
переміщення ОУ в ПСП.
Для співвідношення (3) додаткові
обмеження підпростіру G обм з границею
Г гр (Q ) визначаються співвідношенням
N

A = U Ai ,

(10)

i=0

яке враховує невизначеність та прогноз
переміщення об'єктів в ПСП з врахуванням системи обмежень. Тобто для ОУ маємо
N
i
i
(11)
F = U F i, ∀ f x ⊂ f x , ∀ f c ⊂ f c , ∀ d i ⊂ d .
i =0

Таким чином, співвідношення (11)
узагальнює всі характеристики кіберорганізмів в просторі спостережень з врахуванням (7), (8) і (10).
Відображення співвідношення F i
для і – го ОС з врахуванням (Ai , A0 ) та
базису (Б , Г пр ) на підмножину G обм пороi

джує підпростори Gобм , які є неприпустимими для позицій ОУ (X 0 , Y 0 ) та параметрів його переміщення, що дозволяє
використати принцип невизначеності при
визначення динамічних характеристик
поведінки об'єктів в ПСП.
Слід зауважити, що ПСП є топологічним і, при необхідності, може бути декомпозований на класи еквівалентності
[12].
Тоді
0
i
i
0
0
i
i
0
Gобм = E ( X , Y , f c , f c , X , Y , A ) . (12)
В такому випадку інтегральна множина ПР з врахуванням (12) матиме вигляд
N

G ріш = Gобм U Gобм .
i

(13)

i−0

Співвідношення (13) дозволяє визначити геометричне місце точок ПСП, як
лінійного евклідового простору, в якому
значення параметру взаємного розміщення об'єктів (відстань, напрямок на об'єкт,
тощо) не менший за значення співвідношення порівняння
(відстані, напряму
на об'єкт, тощо) для ОУ.
Виходячи з співвідношень, які є формальним описом стану і - го ОС, визначимо інформаційну множину ПРКУ

S=

U S i ( X 0 , Y 0 , f c , f c , X i , Y i , d i , A i , ∆t )
N ,ψ доп
0

i

i

,

(14)

де S - множина припустимих значень
параметрів, які визначають характеристики переміщення та позицію і-го ОС в
ПСП при його переміщенні за напрямком
, який належить множині припустимих
напрямків переміщення ОУ за умови дотримання значення d i , ∆t - інтервал часу
вимірювань та розрахунків.
В загальному випадку підпростори
Gобм та Q не є опуклими та безперервними але є топологічними лінійними. Тоді
задачу синтезу стратегії переміщення ОУ
можно вирішити в банановому або гільбертовому просторі за умов виконання
відповідних перетворень та врахування
співвідношень відображення і невизначеності.
На підставі отриманого формального опису інформаційних множин (3) - (14)
синтез стратегії управління ОУ здійснюється за мінімально-переборною процедурою методу інтегрального усікання варіантів [4, 7], згідно критерію Ф .
Критерій Ф фактично є критерієм
вибору, який є адитивним
k

Ф = ∑Ci λi

i =1

∆ ui
,∀λi ⊂ λ .
(15)
λ i =
sup
u
i

k

∑
Ci = 1

i =1
Значення коефіцієнтів C i в співвідношенні (15) визначається для кожного
виду конфліктів окремо. λ i визначає "витрати на управління" параметром або
функцією управління ui .
В такому разі задачу синтезу управління можна сформулювати як конфлікт
взаємодії об'єктів в ПР
K = M , A, S , Г пр , G ріш , µ , (16)
а процедуру синтезу стратегій керування
на підставі принципу оптимальності χ,
який реалізовує вимоги критерію Ф для
конфлікту згідно співвідношення (16),
можна представити у вигляді
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K = M , A, S , Г пр , G ріш , µ
. (17)

λK = µ

Вибір оптимальної стратегії µ ∗ з
урахуванням правила зупинки Г зуп для
співвідношення (17) формулюється в вигляді
∗
(18)
µ = inf K .
χ , Г зупп
Співвідношення (16-18) фактично є
постановкою задачі опису конфлікту взаємодії об'єктів ПСП.
Розраховані значення є засадними
при синтезі ланцюжків стратегій для конфлікту (17) та вибору оптимального рішення згідно (15) та (18).
Синтез стратегій управління при вирішенні конфлікту взаємодії ОУ та ОС в
ПСП вміщує два основних етапи, а саме
синтез моделі опису ПСП та формальний
опис стану конфлікту взаємодії ОУ з ОС.
Для вирішення задачі конфлікту доцільно використати методи ситуаційного
управління ОУ [1-2, 7], що забезпечує синтез ланцюжків стратегій управління переміщенням ОУ в просторі рішення (ПР)
згідно обраній стратегії рішення конфлікту.
Для структурованої інформації виникають інформаційні співвідношення
невизначеності аналогічні принципу невизначеності Гейзенберга в квантовій механіці. При цьому не порушуючи принципи фізичного квантованого світу, слід
виходити з посилки "квантової структури
інформації" [13], що цілком випливає з
принципу структуризації інформації в системах ситуаційного управління.
Таким чином, можна стверджувати,
що крім "фізичної нерозрізненості" об'єктивно існує і інформаційна нерозрізненість (нерозрізненість в межах кроку зміни структури). У такому разі співвідношення невизначеності є наслідком дії
апарату представлення (не від його точності - розрядної сітки представлення інформації).
Слід зазначити, що в загальному випадку ПСП та ПР є неопуклими, небезпе-
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ревними та топологічним, що є принциповим для методу інтегрального усікання
варіантів.
Теорема. Для довільних самосполучених
операторів
A : H → H та
B : H → H і будь якого елементу x з H
такого, що ABx та BAx обидва визначені
(тобто Ax і Bx також визначені), маємо:
x | AB | x x | BA | x = Bx | Ax
Ax | Ax | Bx | Bx =

Ax

2

2

≤

Bx

2

. (19)

Ця теорема випливає з нерівності
Коші-Буняковського, яке пов'язує норму і
скалярний добуток векторів в евклідовому просторі. Нерівність (19) еквівалентна
нерівності трикутника для норми.
Слід зазначити, що оператор A в
комплексному чи дійсному гільбертовому
просторі
є ермітовим, симетрическим,
якщо
він
задовольняє
рівності
( Ax, y ) = (x, Ay ) для всіх
з області
визначення A . В даному випадку припускається, що
— скалярний добуток в
. Оператор в
є самосполученим або
гіпермаксимальним ермітовим якщо він
співпадає зі своїм сполученим.
В данному випадку поняття сполученості пов'язане з топологічністю лінійного простору (ПСП та ПР).
Нехай E, L – лінійні простори, а
∗
∗
E , L – сполучені лінійні простори (простори лінійних функціоналів, визначених
на E, L ). Тоді для будь-якого лінійного
оператора A : E → L та будь-якого лінійного функціоналу g ∈ L∗ є визначеним
лінійний функціонал f ∈ E∗ , який є суперпозицією g.
Тобто f ( x ) = g ( A( x )) .
В такому разі сполучений лінійний
оператор має вигляд відображення
g a f , а (A∗ g , x ) = ( g , Ax ) , для якого в
загальному випадку (B, x ) є дією функціоналу на вектор .
Тоді
відображення
оператора
g a f лінійно та безперервно, а сполучений оператор можно записати у вигляді
∗
∗
∗
A :L a E .
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В загальному випадку форма,
безперервність, лінійність, топологічність ПС є невизначеною. Тому слід враховувати деякі характеризуючі ознаки, які
дозволяють узагальнити погляд на характеристики існування ПС.
Слід зазначити, що поняття сполученості існує для топологічного лінійного, банахова та гільбертова просторів.
Задамо для банахова простору безперевний лінійний оператор A : X → Y ,
який діє з банахова простору X в банаховий простір Y.
Тоді для сполучених просторів
∗
∗
що
X , Y визначимо,
∗
∀x ∈ X , f ∈ Y , [Ax, f ] = f ( Ax ) .
Якщо – фіксовано, то [Ax, f ] – лінійний безперервний функціонал в просторі X , [Ax, f ]∈ X ∗ . Таким чином, для
∀f ∈ Y ∗ є визначеним лінійний безперервний
функціонал з X ∗ такий, що
[Ax, f ] = [x, A∗ f ]. В такому разі оператор
∗
A є сполученим.
Аналогічно можна визначити сполучений оператор до лінійного необмеженого оператора. При цьому слід враховувати те, що такий сполучений оператор
буде визначеним на всьому просторі.
Слід зазначити, що для сполученого
оператора A∗ в банаховому просторі
справедливими є наступні властивості:
- оператор A∗ – лінійний;
- оператор C – лінійний безперервний;
- якщо оператор A є лінійним
безперервним, то оператор A∗ є також
лінійним безперервним;
- нехай 0 – нульовий оператор, а E –
одиничний оператор, тоді справедливими
є вислови:
 O ∗ = O, E ∗ = E
∗

∗
∗
 ( A + B) = A + B
∀α ∈ C ,[αA]∗ = α A∗ .
(20)

∗
 ( AB ) = B∗ A∗

∗
−1
 ( A−1) = ( A∗ )

Згідно співвідношення (20) для відображення в гільбертовому просторі ,
як і для відображення в топологічному
лінійному та банаховому просторах, норма яких породжена додатньо визначеним
скалярним множенням, отримаємо ототожнення простору зі своїм сполученим.
Тобто для оператора A : H → H рівність
( Ax, y ) = (x, A∗ y ) визначає сполучений
оператор A∗ : H → H . В цьому випадку
(x, y ) є скалярним результатом множення
в просторі H.
Таким чином, для будь-яких сполучених операторів вірна загальна форма
принципу невизначеності, описувана
співвідношенням Робертсона-Шредингера
[1]
2
1
x | AB − BA | x ) ≤
(
4

Ax

2

2

Bx

.

(21)

Для операторів A і B в виразі (21)
комутатор [A, B ] = AB − BA і визначений
для тих x, для яких визначені обидва ABx
та BAx.
В такому разі співвідношення невизначеності Гейзенберга слідує з співвідношення Робертсона-Шредингера.
Тоді для двох фізичних величин A і
B, пов'язаних з самосполученими операторами, для яких визначені ABx та BAx
згідно співвідношенню (21), буде справедливим вираз
1
∆ψ A ∆ψ B ≥ 2 [A, B] ψ . (22)
Виходячи з співвідношення (22),
оператор стандартного відхилення величини в стані системи можна записати
в вигляді

∆

ψ

X =

X

2

2
ψ

X

ψ

.

(23)

В співвідношенні (23) середнє значення оператора величини X для визначено і має вид X ψ = ψ | X | ψ .
Сказане вище відноситься до теорії
операторів і може бути узагальнено на
будь-яку пару ермітових операторів. В
загальному випадку співвідношення невизначеності можна застосувати до віртуальних явищ кібернетичного простору. В
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такому разі некомутуючі самосполучені
операторів A і B мають один і той же
власний вектор , який представляє собою стан, який є одночасно вимірювальним для A і B .
Виходячи з співвідношення (19) та
сполученості пов'язаних з топологією лінійного простору (ПСП та ПР), а саме лінійних просторів E,L та сполучених з ними просторів лінійних функціоналів
∗
∗
E , L , які визначені на просторах E,L ,
можна зробити висновок щодо наявності
в локальному опуклому топологічному
просторі ПСП та ПР безперервного відображення f : E → E та f : L → L опуклих компактних множини E та L, а
f : (E, L ) → (E∗ , L∗ ) , що свідчить про безперевність відображення в разі відкритості піхідної множини, яка є прообразом відображення. В такому разі, виходячи з
теореми Шаудера — Тихонова, можна
зробити висновок про наявність нерухомої точки в локально опуклому топологічному векторному просторі ПСП та ПР.
За теоремою Бауера нерухома точка
може бути у безперервному відображенні
, , що свідчить про наявність рішення задачі конфлікту згідно моделі, визначеної співвідношеннями (3) - (18).
Топологічне векторне представлення даних відрізняється від нетопологічного можливістю отримання вичерпного
списку взаємовідносин між пов'язаними
геометричним примітивами без зміни координат просторових об'єктів, що зберігаються.
Векторно-топологічне представлення - різновид векторного представлення
лінійних і полігональних просторових
об'єктів, що описує не лише їх геометрію,
але і топологічні стосунки між полігонами, дугами і вузлами.
О.Д.Олександров ввів загальне поняття кінематики як впорядкованого топологічного простору де відношення порядку відповіднич чином погоджено з топологією [16].
Разом з тим слід зазначити, що в подальшому слід враховувати те, що для то-
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пологічного простору мають місце твердження.
Твердження 1. Для довільного геометричного замкненого топологічного
простору його перерізи є топологічними
двомірними підпросторами з границями
довільної форми.
Виходячи з положень загальної топології [17, 18], приведемо твердження,
щодо підтверждують справедливість наведеного тверждення.
Твердження 2. Нехай X 1 та X 2 топологічні простори, в яких ∀α 1 ∈ X 1
відображення x2 a (α 1 , x2 ) є гомеоморфізм простору X 2 на підпростір {α 1}× X 2
простору X 1 × X 2 .
Відображення x2 a (α 1 , x2 ) є безперервним перетином за відношенням еквівалентності p r 2 z = p r 2 z ′ в X 1 × X 2 . Таким чином факторпростір простору
X 1 × X 2 за цим відношенням еквівалентності гомеоморфно X 2 .
В даному випадку точка z ∈ Z , де
Z - простір наділений топологією і нерозривний в точці z; r 2 = X 2 / R - фактормножина наділена фактортопологією X 2
до відношення еквівалентності R ; pr 2 –
безперевна проекція .
Наслідок. Перетин (зріз) A( x1) відкритої замкненої підмножини A простору
X 1 × X 2 за довільною точкою x1 ∈ X 1 є
відкритою замкненою множиною в X 2 .
Твердження 3. Проекція довільної
множини U з X 1 × X 2 на будь-яке з просторів-співмножників є відкритою множиною.
Справедливість твердження витікає
з наслідку попереднього твердження, наприклад, p r 2 U = U U ( x1) .
x1∈X 1
Зауваження. Проекції замкненої
множини з X 1 × X 2 на проосториспівмножники можуть бути незамкненими множинами. Так, наприклад, для раці2

ональної площини множина Q є гіперболою, яка визначається рівнянням
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x1 x2 = 1 , яка є замкненою множиною, але
обидві її прооєкціїспівпадають з доповненням до точки 0 в Q , але ця множине
незамкнена.
Твердження 4. Нехай X 1 , X 2 , Y - топологічні простори і f - відображення
простору X 1 × X 2 в Y . Якщо f безперервно в точці (α 1 , α 2 ) , то часткове відображення x2 a f (α 2 , x2 ) простору X 2 в Y
безперервно в точці α 2 .
Зазначене відображення є композицією f та відображення x2 a f (α 2 , x2 ) .
Таким чином, справедливість твердження
є наслідком твердження 2.
Твердження 4 можна висловити інакше, кажучи, що безперервна функція
двох аргументів є безперервною по кожному аргументу окремо.
Зауваження. Може статися так, що
всі часткові відображення, які визначаються відображенням f : X 1 × X 2 → Y ,
безперервні, а f не небезперервне на
множині X 1 × X 2 . Наприклад, у відображенні f числової площини R2 в R, визнаxy
ченого умовами f ( x, y ) = 2 2 для
x +y
(x, y ) ≠ (0,0) та f (0,0) = 0 всі часткові відображення безперевні, але f не небезпе1
рервне в точці (0,0), оскільки f ( x, x ) =
2
при x ≠ 0 .
Якщо g - відображення простору X 1
в Y, безперервне в точці α1 , то відображення ( x1 , x2 ) a g ( x1) простору X 1 × X 2 в
Y безперервне в будь-якій точці (α 1 , x2 ) ,
як композиція g та проєкції на X 1 .
Результати цього no безпосередньо
розповсюджується на довільний добуток
∏ X i топологічних просторів, якщо помі-

них просторів ПСП та ПР довільними
площинами є також топологічними.
Наведені міркування поширюються
на динамічні об'єкти, включаючи поля, а
також і на об'єкти кібернетичного простору, в якому можна ввести аналог координат частинки і аналог компонент імпульсу
частинки, що є канонічними імпульсами,
пов'язаними зі зміною середовища у часі,
що враховується в співвідношеннях (9) та
(10).
Взаємодія різних за своєю фізичною
сутністю об'єктів в ПСП та ПР, як в просторі спостережень, станів та поведінки,
пошуку щодо ОУ може бути описана, як
модель конфлікту.
Виходячи з особливостей функціонування ОУ в ПСП та ПР, слід враховувати те, що при синтезі рішень може змінюватись структура управління ОУ та інформація щодо функціонування та переміщення ОС в ПСП та ПР.
Дослідження часових характеристик
при синтезі рішень показали незначну залежність часу обчислення оптимального
рішення від кількості ОС (Рис. 1).
Результати дослідження часових характеристик здійснення обчислювальних
процедур при синтезі стратегій рішення
конфлікту взаємодії ОУ з ОС в ПСП та
ПР за методом інтегрального усікання варіантів в залежності від кількості ОС та
інтервалу зміни напрямків переміщення
ОУ на имітаційних моделях наведені на
рис. 2.

i∈I

тити, що останнє гомеоморфно добутку
 ∏  ×  ∏  для кожного розбиття
 Xi  Xi
 i∈1   i∈K 
(J,K) множини I.
Тим самим доведено правильність
твердження 1. Тобто перерізи топологіч-

Рис. 1. Залежність часу обчислення оптимального рішення від кількості ОС
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k – глибина пошуку (кількість ітерацій
за аналізуємим напрямком переміщення
ОУ);
n – кількість ОС;
∆ψ - інтервал зміни напрямків переміщення.

Рис. 2. Залежність часу обчислення від
припустимої кількості ітерацій

Дані, які наведені на рис. 1 та рис. 2,
відображають лише тенденцію зміни часу
обчислень за методом інтегрального усікання варіантів та вказують на незначну
залежність часу здійснення обчислювальних процедур від кількості ОС та особливостей ПР.
Подальші дослідження та імітаційні
експерименти щодо програмної реалізації
алгоритмів методу інтегрального усікання
варіантів дозволили отримати кількісні
характеристики, які дозволили синтезувати функцію найкращого наближення (24)
в класі поліномів Чебишева [19] для оцінювання часу синтезу ланцюжків оптимальних рішень щодо управління ОУ при
взаємодії з ОС в просторі Q .
n
t = N в (5,1851 + 39,392
−
2
Nо
∆
ψ
( )
2

1,7546

2
n
− 188,83 × k × ( ∆ψ ) +
2
( ∆ψ )
2

0,42559 n + 0,2649 × k × n −
∆ψ
n
0,091951× k × ∆ψ − 0,5177 −
k
∆
ψ
0,057979 × k × n2 + 0,2754
−
k
0,00999 × ∆ψ × n), (сек ),

,

(24)

де N в - продуктивність обчислювального
середовища, яке здійснює розрахунок
стратегій рішення (gigaFLOPS);
N о - продуктивність обчислювального
середовища PDP11 (gigaFLOPS);

Синтез рішень щодо вирішення
конфлікту взаємодії ОУ з ОС в умовах
обмежень та невизначеності показав доволі слабку залежність часу здійснення
обчислювальних процедур від кількості
ОС (Рис. 3).

Рис. 3. Залежність часу рішень задачі конфлікту від методу інтегрального усікання варіантів (продуктивність 106 gigaFLOPS)

Отримані результати дозволяють
зробити висновок про те, що метод інтегрального усікання варіантів в сполученні
з сучасними обчислювальними середовищами дозволяє в певній мірі вирішити
проблему "доміно" [20] при синтезі
управління для задачі конфлікту в "малому" та в "великому" для технічних ергатичних систем.
Виходячи з співвідношення (24) слід
зазначити, що час синтезу рішень задачі
конфлікту взаємодії ОУ з відкритою
множиною ОС в умовах обмежень та невизначеності визначається у загальному
випадку кількістю ОС. Тобто, в залежності від структур похідних даних, часові
значення виконання обчислень можна характеризувати алгоритм як такий, що йому притаманна середня та максимальна
просторова складність.
Тим самим відносно параметра n,
який в співвідношенні (24) визначає кількість ОС, алгоритм є поліноміальним і
може бути визначеним як "хороший" і віднесений до алгоритмів класу P.

70
Поліноміальний алгоритм синтезу
стратегій управління ОУ для конфлікту
взаємодії з відкритою множиною ОС згідно співвідношенням (16-18) дозволяє
вважати задачу конфлікту "добре розв'язуваною", а алгоритм визначити як Pскладний.
В такому разі оцінка часу вирішення
задачі конфлікту взаємодії ОУ з множиною ОС за співвідношенням (24) є гарантованою оцінкою.
Висновки
Виходячи з топологічності простору
спостереження та пошуку, синтезовано
модель конфлікту взаємодії об'єктів спостереження.
Використання семіотичних систем
виявилося доцільним при вирішення конфлікту взаємодії об'єктів в довільному
просторі спостереження та синтезі рішень
за умов невизначеності та відкритої множини об'єктів спостереження.
При вирішенні конфлікту доведено
топологічність перерізів простору рішень,
що дозволяє синтезувати комбіновану
(багатопараметричну) стратегію вирішення конфлікту.
Доведено, що в топологічному просторі рішень існує нерухома точка, що свідчить про наявність рішення задачі конфлікту згідно моделі, визначеної для методу інтегрального усікання варіантів.
Метод інтегрального усікання варіантів дозволяє вирішувати конфлікти в
малому для динамічних, кінематичних та
віртуальних об'єктів спостереження.
Застосування методу інтегрального
усікання варіантів при рішенні задач конфлікту в багатомірних просторах спостереження та пошуку в неопуклому та небезперевному просторі рішень за умов
невизначеності при відкритій множині
об'єктів спостереження є продуктивним
щодо подолання ефекту "доміно" та мінімізації часу синтезу рішення.
Алгоритм синтезу стратегій управління ОУ при взаємодії з відкритою множиною ОС в умовах обмежень та невизначеності є поліноміальним з середньою
або максимальною просторовою складні-

стю і дозволяє вважати задачу конфлікту
"добре розв'язуваною", а алгоритм визначити як P-складний.
Оцінка часу вирішення задачі конфлікту взаємодії ОУ з відкритою множиною ОС є гарантованою оцінкою.
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Введение
В связи с возрастанием объемов голосового трафика (VoIP) в корпоративных
IP сетях и обилием предложений от провайдеров IP-телефонии становится актуальной задача маршрутизации голосовых
вызовов с учетом требований к качеству,
стоимости и защищенности канала связи.
В настоящее время в большинстве телефонных сетей используется статическая
маршрутизация, основанная на общем
международном телекоммуникационном
плане нумерации [1]. Маршрутизация
происходит по заранее подготовленной
таблице соответствия номеров и направлений (диапазон номеров XXX обслуживается АТС/шлюзом Y). В данной схеме
любые изменения нумерации или маршрутизации – это длительный и дорогостоящий процесс, не отвечающий запросам сегодняшнего динамичного рынка
телекоммуникаций.
IT подразделения крупных компаний, эксплуатирующих собственную VoIP
сеть, операторы IP-телефонии, департаменты исследований и разработок (R&D)
производителей VoIP оборудования и
программисты, работающие с биллингом
для свободно распространяемой программной АТС Asterisk, все чаще сталкиваются с необходимостью реализации динамической маршрутизации голосового
трафика, позволяющей оптимизировать
соотношение качество/стоимость VoIP
связи.

Цель работы – формулировка требований к протоколу маршрутизации голосового трафика на основе анализа протоколов динамической маршрутизации, используемых в IP сетях и современных
системах IP-телефонии (VoIP сетях).
Пограничная
динамическая
маршрутизация в IP сетях
В IP сетях проблему выбора лучшего маршрута по множеству критериев и
взаимодействия с различными сетями
обеспечивает основной протокол динамической маршрутизации BGP (Border
Gateway Protocol – протокол граничного
шлюза). BGP предназначен для обмена
информацией о достижимости подсетей
между автономными системами (АС) и
определения маршрутов доставки пакетов
в другие АС. Передаваемая информация
включает в себя список АС, к которым
имеется доступ через данную систему.
Процедура выбора наилучших маршрутов
для каждого направления работает исходя
из правил и критериев, установленных
администратором, запускается после обновления информации и служит для отбора маршрутов, предназначенных для использования локально и передачи другим
маршрутизаторам, использующим BGP.
Атрибуты маршрутов используются для
получения степени предпочтения маршрута или его исключения из процесса
отбора [2]. Для VoIP сети до сих пор не
существует
аналогичного
протокола
взаимодействия сетей и выбора наилуч-
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шего маршрута с поправками на специфику VoIP связи. Ниже рассмотрены существующие протоколы динамической
маршрутизации вызовов в VoIP сетях.
Динамический обмен шаблонами телефонных номеров
Cisco
SAF/CCD
(Service
Advertisement Framework/Call Control
Discovery) использует метод динамического обмена шаблонами телефонных номеров, что значительно упрощает обновление таблицы маршрутизации звонков
при изменении номерного плана или вво-
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да в строй новой АТС/шлюза. Архитектура сети SAF состоит из клиентов, которые
запрашивают и анонсируют шаблоны телефонных номеров форвардеров, которые
получают шаблоны телефонных номеров
от клиентов (или от других форвардеров)
и пересылают их дальше (рис. 1) [3]. Технология SAF/CCD очень схожа с технологией динамической маршрутизации RIP
(Routing Information Protocol) в IP сетях,
является коммерческой и используется
только в сетях, построенных на оборудовании Cisco.

Рис. 1. Cisco SAF/CCD

Протокол маршрутной информации
(Routing Information Protocol) – один из
самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную
информацию (направление и дальность в
хопах), получая ее от соседних маршрутизаторов. RIP – так называемый протокол дистанционно-векторной маршрути-

зации, который оперирует транзитными
участками в качестве метрики маршрутизации. Каждый RIP-маршрутизатор по
умолчанию вещает в сеть свою полную
таблицу маршрутизации один раз в 30 секунд.
Динамическая
маршрутизация по критерию наименьшей
стоимости
Least Cost Routing (LCR) переводит-
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ся как маршрутизация по критерию наименьшей стоимости. Основная идея протокола состоит в сравнении тарифов разных операторов перед маршрутизацией
вызова. В результате сравнения выбирается наиболее дешевый маршрут, по которому будет совершен звонок [4, 5]. На
рис. 2 показан пример выбора маршрута.
Из двух возможных маршрутов от абонента 1 к абоненту 2, маршрутизатор с
LCR выбирает маршрут через сеть оператора 1, сравнив заранее известную стоимость внутрисетевого звонка (оператор 1)
и через промежуточного оператора (оператор 2). Качество связи и прочие параметры не учитываются.
Данный метод хорошо работает в
VoIP сетях с небольшим количеством
возможных маршрутов и не частым изменением тарифов. LCR схож с протоколом
динамической маршрутизации OSPF
(Open Shortest Path First) в IP сетях, где
лучший маршрут определяется с учетом
стоимости канала. Стоимость канала обратно пропорциональна скорости.

OSPF – протокол динамической
маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала и использующий для нахождения кратчайшего пути алгоритм Дейкстры (Dijkstra’s
algorithm) [6]. OSPF является альтернативой RIP в качестве внутреннего протокола
маршрутизации. В OSPF в качестве метрики используется коэффициент «стоимости канала». Каждый маршрутизатор обладает полной информацией о состоянии
всех интерфейсов всех маршрутизаторов
автономной системы. Рассылая объявления внутри одной OSPF-зоны, все маршрутизаторы строят идентичную базу
данных состояния каналов маршрутизатора. Каждый маршрутизатор строит таблицу маршрутизации из своего дерева
кратчайших путей. Пример выбора маршрута по алгоритму OSPF показан на рис.
3. Из данного примера видно, что выбранный маршрут (выделенные стрелки)
не является самым коротким (большее
количество хопов), но его скорость выше.

Звонок на номер
оператора 1
Абонент 2

Абонент 1

Сеть
оператора 1
Стоимость - 2

АТС

PBX
Стоимость - 5
Сеть
оператора 2

Рис. 2. Пример LCR маршрутизации

Описанные протоколы динамической маршрутизации вызовов хорошо ра-

ботают внутри небольшой сети одного
провайдера с небольшим количеством
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проверенных маршрутов. Они не способны взаимодействовать с различными сетями провайдеров IP-телефонии. При
ухудшении качества связи на одном из
каналов, эти технологии не способны автоматически перенаправить вызовы на
более качественный канал. В результате
администратор вынужден вручную изменять маршрутизацию вызовов. Протоколы
Cisco SAF/CCD и LCR схожи с протоколами внутренней маршрутизации в IP сетях RIP и OSPF, поэтому не могут рассматриваться как подходящие алгоритмы
внешней маршрутизации для сетей IPтелефонии.
Динамическая
маршрутизация с контролем параметров качества связи
В работе [7] предложен алгоритм
маршрутизации вызовов, предполагающий разбиение операторов IP-телефонии
на уровни в соответствии с качеством/стоимостью предоставляемых услуг.
В пределах уровня сформированы группы
операторов, предоставляющих близкие
тарифы для каждого междугородного или
международного направления. Положение оператора в группе определяется параметром качества связи ASR (Answer
Seizure Ratio) и задает его приоритет при
маршрутизации по данному направлению.
В свою очередь, при ухудшении параметра ASR, определяемого как отношение
числа успешных сеансов связи к общему
их количеству, происходит понижение
приоритета оператора. Таким образом, по
каждому направлению осуществляется
контроль качества связи, но при этом изменение любого другого параметра качества, например: AСD (Average Call Duration – средняя продолжительность вызова), требует вмешательства администратора системы.
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Выводы
Для VoIP сети до сих пор не существует протокола маршрутизации, основанного на анализе состояния канала в реальном масштабе времени с учетом стоимости, качества и безопасности связи.
Проведенный анализ доступных протоколов маршрутизации позволяет сформулировать требования к протоколу динамической маршрутизации вызовов:
−
анонсирование диапазона доступных номеров телефонов соседним
маршрутизаторам;
−
анонсирование стоимости и
прочих параметров доступных маршрутов
соседним маршрутизаторам;
−
исследование
параметров
внешних каналов в режиме реального
времени (или с достаточной частотой);
−
выбор наилучшего маршрута и
составление таблицы маршрутизации на
основании множества параметров (стоимость, качество, скорость канала, используемые кодеки, безопасность);
−
обновление данных между пограничными маршрутизаторами только
при изменении, какого либо параметра
(оптимизация загрузки сети);
−
наличие в таблице маршрутизации и декларация минимум двух (основного и резервного) маршрутов для направления;
−
возможность
организации
транзитного трафика;
−
возможность безопасной авторизации между пограничными маршрутизаторами (защита от мошенничества с
имитацией «суперканала»).
Удовлетворение
перечисленных
требований позволит при сохранении
конкурентных
преимуществ
IPтелефонии [8] поднять качество обслуживания на более высокий уровень.
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Рис. 3. Пример OSPF маршрутизации
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ
GT-ОБЪЕКТОВ ЗНАКОВ
НА МНОЖЕСТВЕ АТОМАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Определен способ формирования моделей GT-объектов знаков на дискретном множестве атомарных элементов, основанный на выявленных фрагментах путей, характеризуемых сохранением локально-глобального направления движения устройства фиксации
следа. Применение описанного подхода позволило формировать качественные, с точки
зрения результатов последующего анализа и распознавания, модели изображений в автоматическом режиме
Ключевые слова: элемента покрытия, локально-глобальное направления

Введение
С целью решения задачи автоматической сегментации и моделирования
знаков изображений произвольной природы предложен способ выявления фрагментов путей, характеризуемых сохранением локально-глобальных направлений
(ЛГН) движения устройства фиксации
следа. Обосновано производить выявление таких фрагментов при помощи элемента покрытия (ЭП), позволяющего отслеживать изменение ЛГН на знаке. На
основании конструктивного определения
ЭП в виде объединения П-центра, Пграницы и П-тела сформированы правила
расположения элементов покрытия и, как
следствие, способ формирования покрытия пути в целом. Применение такого
подхода позволило избежать проблем,
присущих современным методам моделирования и сегментации изображений.
Описанный способ позволил выявить фрагменты изображений, характеризуемые сохранением ЛГН, однако, в
предыдущих работах авторов приведено
описание инструментария, необходимого
для построения моделей знаков изображений, без конструктивного определения
указанных моделей. Результатом покрытия изображения элементами покрытия
является множество фрагментов, которые
в совокупности формируют исходное

изображение. Таким образом, для дальнейшего моделирования, анализа и распознавания необходимо абстрагироваться от
незначимой информации, содержащейся в
выявленных фрагментах, т.е. сформировать модель изображения, предполагающую повышение точности распознавания.
Исходя из этого, целью данной работы является определение способа формирования множественных моделей знаков изображений, состоящих из выявленных в процессе покрытия фрагментов.
Формирование модели фрагмента пути, характеризуемого
сохранением ЛГН
Способ построения покрытия изображений с применением ЭП [5], позволил выявлять фрагменты изображений,
характеризуемые сохранением ЛГН, однако, в связи с тем, что целью выявления
данных фрагментов является формирование модели изображения и ее последующее распознавание, необходимо определить правила ее построения.
Так как, согласно [5], автоматическому или автоматизированному анализу,
с целью дальнейшего распознавания в
СТЗ, подлежит образ GT-объекта на множестве атомарных элементов [3] (АЭ), как
связное множество путей

{L (α
$j

$j
a

$

}

, α bj ) ,

$j = 1, n ' , n ' ∈ N , не ограничивая общности
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проводимых рассуждений, с целью обеспечения вариативности при выявлении
фрагментов изображений, характеризующихся сохранением ЛГН, будем полагать,
что минимальный размер сегмента ЭП [5]
равен трем, т.е. mes (ξ ) = 3 . Пример образа GT-объекта изображен на рис. 1.

вать один из путей, составляющих GTобъект: L j (α aj , αbj ) , j ∈{1,..., n '} , n ' ∈ N .
В связи с тем, что в [5] приведены
правила выявления фрагментов, характеризуемых сохранением ЛГН, но определение самих фрагментов формализовано
не было, введем понятие фрагмента пути,
характеризующегося сохранением ЛГН.
Определение 1. Фрагментом пути
L j (α a , α b ) , характеризующимся сохране j (α , α )
нием ЛГН, называется путь L
k

a'

b'

 j ) ⊂ Λ ( L ) и для любой патакой, что Λ ( L
k
j
ры ЭП ∏1k , ∏ kp размещенных на данном
пути выполнены условия сохранения
 j , ∏k ⇒ L
j ,
ЛГН, т.е. ∀ ∏1 , ∏ p : ∏ k ⇒ L
k

k

n ∈η , n ∈η
1
in

fix
in

1
out

Λ(ξin1 ) ⊂ ∏1k ,
p
Λ (ξ out
) ⊂ ∏ kp ,

Рис. 1. Пример образа GT-объекта

Для упрощения дальнейших рассуждений, не ограничивая их общности, с
целью упрощения записи, в качестве моделируемого объекта будем рассматри-
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соответственно. Пример фрагмента пути
приведен на рис. 2.

Рис. 2. Путь и его фрагмент, характеризуемый сохранением ЛГН

Исходя из данного определения и
правил расположения ЭП на пути [5],
следует, что любой путь L j (α aj , αbj ) ,
j ∈ N , можно представить в виде совокупности его фрагментов, характеризуюn

щихся сохранением ЛГН, т.е. ∀L j = U Lmj ,
m =1

L : ∀ ∏q ∈ L ,
m
j

m
j

n ∈η ,
q
in

fix
in

fix
n ∈ηout
,
q
out

∀α sin ∈ ξin1 ,

s in ∈ηinfix ,

1
∀α sout ∈ ξout
,

fix
s out ∈ηout
. Так как основной задачей при
выявлении указанных фрагментов является абстрагирование от изменений локальных направлений движения [4, 5], и, принимая во внимание тот факт, что фрагменты, выявленные при помощи покрытия пути ЭП, могут содержать такие изменения, с целью формирования модели

Проблеми інформатизації та управління, 2(46)’2014
знака изображения и ее последующего
опознавания, выявленные фрагменты целесообразно моделировать при помощи
путей, которые не содержат локальных
изменений направления движения, однако
характеризуются сохранением ЛГН. В декартовой системе координат примером
такого пути является отрезок прямой.
Учитывая тот факт, что D-отрезок [3] определен как аналог отрезка прямой, заданной во всюду плотном множестве, он
наследует все его свойства. Следовательно, для проведения дальнейших рассуждений, докажем, что D-отрезок характеризуется сохранением как локального, так
и глобального направления движения.
Теорема 1:
Для любого D-отрезка Lk (α ak , αbk )
верно, что для любых элементов покрытия ∏ kp , ∏ kp ' , размещенных на данном отрезке выполняются условия сохранения
направления движения [5], т. е.
∀ ∏ kp , ∏ kp ' : ∏ kp ⇒ Lk , ∏ kp ' ⇒ Lk , ninp ∈ ninfix ,

 arg min { λ −
∀α (i , jh )∈D (α a ,αb )
ih = 

min { λ −
∀α (arg
i , jh )∈D (α a ,αb )


p
fix
p'
fix
nout
∈ nout
,
ninp ' ∈ ninfix ,
nout
∈ nout
,
где
p, p ' ∈ N .
Доказательство: Пусть дан отрезок
|j −j |
Lk , с характеристиками λ = b a ,
| ib − ia |
| jb − ja |≠ 1 , | ib − ia |≠ 1 . Не ограничивая
общности
проводимых
рассуждений
предположим, что | jb − ja |>| ib − ia | и
сформируем покрытие пути используя
ЭП с размером t и минимальным размером сегмента mes (ξ ) = 3 .
Предположим, что условия сохранения направления движения не выполняются. Для упрощения дальнейших рассуждений, не ограничивая их общности,
учитывая правила расположения ЭП,
2
fix
предположим, что nout
∉ nout
или nin2 ∉ ninfix .
Воспользуемся определением Dотрезка [3] для описанного случая:

jb − jh
ib − i
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}, если ja − jh ≤ jb − j j ,

ja − jh
}, если ja − jh > jb − j j ;
ia − i

(1)

jh = min{ ja , jb } + 1, max{ ja , jb } − 1.

Рассмотрим
ja − jh ≤ jb − j j .
чим:

случай,

когда

Подставив значение λ в (1) полу-

ih =

arg min

{

∀α ( i , jh )∈D (α a ,α b )

jb − ja
j −j
− a h }.
ib − ia
ia − i

Таким образом, функция
jb − ja
j −j
− a h примет минимальное
ib − ia
ia − i
значение, если
jb − jh
j −j
= b a ,
ib − ih
ib − ia

то следовательно:
jb − jh ib − ia
.
jb − ja
Учитывая, что путь – это упорядоченное множество связных связок на дискретном множестве АЭ, перепишем формулу (2) в следующем виде:
 j − j i −i 
ib − ih =  b h b a  + o$ , o$ ∈ {−1, 0,1} .
jb − ja


Так как размер ЭП равен t , т.е.
k
ρ (∏1 ) = t и ρ (∏ k2 ) = t , то рассмотрим АЭ,
принадлежащие пересечению множества
атомарных элементов пути и элементов
ib − ih =
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покрытия ∏1k и ∏ k2 : α a , α a +t −1 и α a +t −1 ,
α a + 2(t −1) соответственно. Подставим индексы данных АЭ в (3), получим:
 j −j
i −i 
ib − ia+t −1 =  b a +t −1 b a  + o$ ,
jb − ja


o$ ∈ {−1, 0,1} ;
 jb − ja + 2(t −1) ib − ia
ib − ia+ 2(t −1) = 
jb − ja

o$ ∈ {−1, 0,1} .


 + o$ ,


Учитывая определение D-отрезка и
правила расположения ЭП на пути, если
2
fix
nout
∉ nout
или nin2 ∉ ninfix , то
 j −j
i −i 
ib − ia+ t −1 =  b a +t −1 b a  + o$ ' ,
jb − ja


o$ ' ∈ Z \ {−1, 0,1} ,
 jb − ja + 2(t −1) ib − ia
ib − ia+ 2( t −1) = 
jb − ja

o$ ' ∈ Z \ {−1, 0,1} ,


 + o$ ',


что противоречит (1.2), следовательно,
локальное и глобальное направление
движения сохраняется на любом участке
D-отрезка Lk .
Для случая, когда ja − jh > jb − j j ,
доказательство проводится аналогичным
способом. Теорема доказана.
Следовательно, любой фрагмент пути, характеризуемый сохранением локально-глобального направления движения целесообразно моделировать при помощи D-отрезка. Учитывая это, введем
понятие модели фрагмента, характеризующего сохранением ЛГН.
Определение 2. Моделью фрагмента
L j , характеризуемого сохранением ЛГН,
k

называется D-отрезок Lkmdl , начальный и
конечный АЭ которого совпадает с начальным и конечным АЭ моделируемого
фрагмента.
Пример такой модели представлен
на рис. 3.

Рис. 3. Фрагмент пути, характеризующийся сохранением ЛГН, и его модель

В связи с тем, что, как говорилось
ранее, автоматическому или автоматизированному моделированию подлежит образ GT-объекта как связное множество
путей, необходимо моделировать не только выявленные фрагменты путей, но и
знак в целом, включая все составляющие
его пути.

Определение 3. Моделью пути
Ψ (ξ ,∏ ) ( L j ) называется множество моделей
всех его фрагментов, характеризующихся
сохранением ЛГН, выявленных при использовании ЭП с одинаковым размером
и одинаковым размером секторов, т.е.
Ψ (ξ ,∏ ) ( L j ) = {Lkmdl } , ∀ Lkmdl , Lkmdl ∈ Ψ (ξ ,∏ ) ( L j ) :

Модель пути и знака
В связи с тем, что любой путь можно представить в виде совокупности
фрагментов, характеризующихся сохранением ЛГН, полученных при использовании ЭП с одинаковыми характеристиками, введем определение модели пути.

ρ (∏ kp ) = ρ (∏ kp' ) и mes (ξ pk ) = mes (ξ pk ' ) , где
'
∏ kp ⇒ Lkmdl , ∏ kp' ⇒ Lkmdl
,

Λ ( Lkmdl ) ⊂ Λ ( L j ) ,

'
Λ ( Lkmdl
) ⊂ Λ ( L j ) , ∀k ≠ k ' , k ∈{1, 2,..., n} ,
k ' ∈{1, 2,..., n} .
Таким образом, изменяя размер элемента покрытия и его сегмента, можно
как детализировать, так и огрублять ре-
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зультирующую модель пути. Пример та-
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кой модели проиллюстрирован на рис. 4.

(а)
(б)
Рис. 4. Путь (а) и его модель (б)

В связи с тем, что, как говорилось
ранее, автоматическому или автоматизированному анализу подлежит образ GTобъекта на множестве АЭ как связное
множество путей, для того, чтобы сгенерировать модель GT-объекта в целом, необходимо сформировать модели каждого

из путей, составляющих данный объект.
Следовательно, введем определение модели знака.
Определение 4. Моделью знака изображения Μ называется множество моделей всех путей составляющих данный
знак, т.е.

Μ = {Ψ (ξ1 , ∏1 ) ( L1 ), Ψ (ξ1 , ∏2 ) ( L1 ),..., Ψ (ξq ,∏ p ) ( L1 ), Ψ (ξ1 , ∏1 ) ( L2 ),..., Ψ (ξ q , ∏ p ) ( L j )} , j ∈{1,..., n '} ,
n ' ∈ N , p, q ∈ N .
Однако, определить характеристики
ЭП, при которых результирующая модель
пути полностью соответствует своему
концепту, весьма затруднительно, а иногда и вовсе невозможно. В связи с этим,
задача однозначного формирования наилучшей модели знака решения не имеет.
Вследствие этого, для решения указанной проблемы, целесообразно формировать множество моделей знака, полученных при помощи покрытия путей ЭП с
различными характеристиками. Таким
образом, результатом покрытия знака
изображения, а также его последующего
моделирования, является множество моделей
данного
знака,
т.е.
∗
Μ = {Μ1 , Μ 2 ,..., Μ n∗ } , n ∈ N . Причем,
каждая из моделей

Μs ,

s ∈{1,..., n∗ } ,

n∗ ∈ N , составляющих данное множество,
представляет собой уникальный набор
моделей путей, сформированных при использовании ЭП с разными характеристиками,
т.е.
Μ s \ Μ s' ≠ ∅ ,
∀s ≠ s ' ,
s , s ' ∈{1,..., n∗ } , n∗ ∈ N .
Указанный подход позволяет решить проблему невозможности выбора

наилучших характеристик ЭП и обеспечить возможность нахождения модели
соответствующей своему концепту.
Учитывая, что основной целью
формирования полученного множества
моделей исходного изображения является
его распознавание, целесообразно определить понятие наилучшей модели, однако рассмотрение этого вопроса выходит
за рамки данной статьи.
Выводы
Актуальность проблемы автоматизированной или автоматической обработки знаков цифровых изображений произвольной природы, а также недостатки,
присущие современным методам сегментации и моделирования изображений,
предопределили целесообразность разработки нового подхода к решению указанных задач.
Использование GT-объекта в качестве объекта моделирования позволило
избежать проблем, связанных с применением математических категорий всюду
плотных множеств к анализу дискретных
изображений, а конструктивное определение элемента покрытия – проблем, свя-
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занных с фиксированным положением
сектора при формировании моделей изображений с использованием элементов
представления.
Результаты изучения свойств Dотрезков предопределили целесообразность их использования при моделировании фрагментов пути, характеризующихся сохранением ЛГН, что позволило формально определить понятие модели пути
в целом.
Невозможность выбора характеристик ЭП, при которых результирующая
модель пути полностью соответствует
своему концепту, обусловила некоторые
ограничения при построении моделей
знаков изображений, вследствие чего возникла необходимость формирования
множественной модели.
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Разработана структура распределенной базы данных, за основу которой была принята
более детальная версия первичной 3-х уровневой архитектуры – это 3-х уровневая
архитектура ANSI-SPARC c пятью слоями и детализацией системы управления базами
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Введение
Основываясь на "Положении о
системе
управления
безопасностью
полетов на авиационном транспорте",
госудорство создает базу данных с целью
эффективного
анализа
полученной
информации, в том числе по результатам
расследования авиационных событий и
добровольных извещений об опасных
факторах,
и
разработках
профилактических мероприятий.
Предполагается взаимодействие и
создание Государственной базы данных
со
всеми
региональными
подразделениями или авиакомпаниями по
обработке
и
анализу
полетной
информации.
Каждое подразделение по обработке
и анализу полетной информации, это
касается и региональных подразделений,
должно
в
обязательном
порядке
передавать информацию в базу данных
Государственной компьютерной сети
сообщения об опасных событиях.
Анализ
публикаций
и
постановка задачи
Анализ работ показал, что вопросам
введения в системы баз данных и
организации
данных,
в
системах
обработки данных, уделяется достаточно
большое внимание. Это подтверждено
большим количеством публикаций, и
вызвано тем, что данная тематика

охватывает очень широкий спектр задач в
самых различных областях. [8, 11-12].
Существует много изданий, которые
классифицируют
и
раскрывают
различные
способы
и
методы
проектирования,
реализации
и
сопровождения базы данных. [12].
Управление
безопасностью
полетов
связано
со
сбором,
накоплением
(хранением), обработкой, анализом, а
также
обладанием
информации
о
предшествующем,
текущем
и
предстоящем состояниях авиационнотранспортной системы. Из этого вытекает
необходимость разработки и внедрения
баз данных (БД), причем управление ею
должны
определятся
уровнем
пользования, то есть, международный,
государственный,
ведомственный
и
корпоративный. Поэтому целью данной
статьи является разработка базы данных,
которая
является
независимой
от
необходимых изменений приложений.
Уравни
управления
безопасностью полетов
К
уровням
управления
безопасностью полетов, прежде всего
относятся следующие уровни.
Международный уровень. На этом
уровне основой является разработка
используемая
Европейским
координационным
центром
системы
представления данных об авиационных
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проишесмтвиях (АП) – система ADREP
(Accident Data REPorting System). ADREP
представляет собой методику обработки
данных и составление сообщений по
модифицированной
Системе
представления данных об авиационных
происшествиях/инцидентах во всем мире.
После получения отчетов ADREP от
государств вся информация проверяется и
вводится
в
память
электронновычислительной машины. Эти отчеты
представляют собой банк данных об
имевших в мире место авиационных
происшествиях, при этом разработаны
меры
по
обеспечению
конфиденциальности
информации
о
безопасности полетов (БП) [1-2]. Для
того,
чтобы
была
достигнута
максимальная эффективность, прежде
всего нужно, чтобы основные методы
кодирования
информации
были
совместимы с другими системами
представления данных. Тут имеется ввиду
государственные и ведомственные базы
данных, так как это важно для
электронной обработки данных (EDP) [34].
Помимо этого, в рамках ИКАО на
международном уровне внедрены и
ведутся
специализированные
базы
данных, например, базы данных о
столкновении с птицами (Руководство по
системе
информации
ИКАО
о
столкновении с птицами (IBIS) (Dоc
9332)), "банк данных о технических
характеристиках аэропортов (Справочник
по
двусторонним
соглашениям
о
воздушных сообщениях (Dоc 9511) и др.
Государственный
уровень.
Приложение
13
рекомендует
государствам создавать базы данных об
авиационных
происшествиях
и
инцидентах
в
целях
содействия
эффективному анализу информации о БП.
В тоже время по требованиям директивы
Европарламента
2003|42|ЕС
от
13.06.2003г. – приемлемый уровень БП не
может быть достигнут при малой
информативности системы сообщений,

реализуемой каждым государством –
членом в отдельности.
В
работе
[5]
определена
классификация
событий,
которые
угрожают, или, если их не устранить,
могут угрожать воздушному судну (ВС),
находящимся в нем лицам, или любым
другим лицам.
Основываясь на "Положении о
системе
управления
безопасностью
полетов на авиационном транспорте",
Госавиаадминистрация
создает
базу
данных с целью эффективного анализа
полученной информации, в том числе по
результатам расследования авиационных
событий и добровольных извещений об
опасных
факторах,
и
разработках
профилактических мероприятий.
Что
касается
ведомственного
уровня, то Глобальным планом по
обеспечению
БП
ИКАО
предусматривается создание баз данных в
масштабах
отрасли
(Глобальная
инициатива БП №6 "Эффективная
система представления и анализа данных
об ошибках и инцидентах в отрасли", п.3)
[6].
Корпоративный уровень. Помимо
государственных систем представления
данных об инцидентах авиакомпаниям,
поставщикам обслуживания, управления
воздушным движением (УВД), а также
эксплуатантам аэропортов предлагается
иметь свою внутреннюю систему об
опасных факторах и инцидентах [7].
Корпоративные БД строятся на основе
выбранной или выработанной стратегией
управления БП в авиакомпании.
Структура
системы
управления базами данных
При выборе базы данных хотелось
бы отметить, что любая БД по сути своей
является только частью информационной
системы, а информационная система
включает в себя не только хранение
данных, но и их обработку.
В соответствии с материалами
приведенных документов разработаем
структуру распределенной базы данных
(РБД).
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Распределенная база данных – это
система баз данных, в которых сами
данные территориально или как-либо еще
рассредоточены, то есть находятся в
нескольких
абонентских
системах
информационной сети. Как правило
распределенная база данных создается
как интеграция (как совокупность)
группы
баз
данных,
уже
функционирующая в ряде систем [9-10].
Такие
базы
данных
называются
геторогенными из-за того, что в каждой
конкретной
абонентской
системе
уникальная организация хранения данных
и все объекты автономны.
Для работы с БД требуются
программные средства, которые могли бы
обеспечить создание и управление БД.
Для
этого
существуют
Системы
управления Базами Данных (СУБД).
Существуют два вида СУБД: локальные и
сетевые. Для реализации нашей задачи
выбираем сетевые СУБД, так как
локальные – это СУБД работающие на
одном компьютере. Сетевые (серверные)
же СУБД, позволяют использовать
нескольким компьютерам одну и туже
БД, при этом работают с помощью
технологии клиент-сервер [11-12].
При построении такой базы, за
основу была принята архитектура ANSISPARC (American National Standards
Institute
–
Scalable
Processor
ARChitecture),
которая
является
результатом многолетнего исследования,
в первую очередь того, как может
поддерживаться независимость данных в
системе баз данных. Система управления
базами данных и ее приложения имеют
длительный срок действия, в то время как
средство
накопления
данных
или
внешние интерфейсы модифицируются
или
расширяются
на
протяжении
времени.
Поэтому была разработана более
детальная
версия
первичной
3-х
уровневой архитектуры – это 3-х
уровневая архитектура ANSI-SPARC c
пятью слоями и детализацией системы
управления базами данных. В сравнении с
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3-х уровневой архитектурой более
конкретно описываются услуги обработки
данных [13].
В
представленной
модели
занесенные в систему управления базой
данных компоненты преобразования
описываются более точно. В блоках
преобразования
реализуется
трансформация запросов и изменения
абстрактных уровней моделей базы
данных вниз к доступам в среде хранения.
Кроме того, между компонентами
определяются
интерфейсы.
Можно
структурировать
физические
слои
архитектуры. При этом на более высоком
слое
реализуются
более
сложные
функции с использованием данных от
более низких слоев.
Обзор компонентов преобразования
следующий:
Система
обработки
входящих
данных – преобразует пользовательский
запрос
в
формат
внутреннего
представления.
Система доступа – осуществляет
поддержку всех механизмов логического
доступа (транзакции, блокировки), а
также контролирует права доступа к
структурным элементам базы.
Исполняющая система – выполняет
пользовательский
запрос
преобразованный системой обработки
входящих данных в формат внутреннего
представления, под контролем системы
доступа.
Управление буфером – сбор и
хранение
результатов
работы
исполняющей системы.
Операционная система – поддержка
системных вызовов (имеется в виду
операции с памятью и различными
устройствами).
Обзор
интерфейсов
между
компонентами:
Массово
ориентированный
интерфейс – декларативный механизм
манипулирования
данными
(специализированный
программный
продукт или язык запросов, например
SQL). Специализированный программный
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продукт – набор приложений, который
предоставляет
пользователю
возможность оперировать понятиями
конкретной прикладной задачи.
Интерфейс, ориентированный на
приложение – ведущий доступ к
приложениям, логическим файлам и
логическим путям доступа
Внутренний
интерфейс
приложения
–
манипуляция
приложений и путей доступа.
Инструментальный интерфейс –
передача
результатов
работы

исполняющей системы для сбора и
хранения.
Интерфейс системы – передача
системных вызовов в операционную
систему.
Интерфейс
устройств
–
манипуляция устройствами, то есть,
управляет аппаратными средствами
через
программы
драйвера
операционной системы.
На рис. 1 представлена подробная
структура пяти слоев архитектуры.
Массово ориентированный
интерфейс

Система обработки входящих
данных

Лексический анализ
Синтаксический анализ
Формирование структуры запроса
Преобразование запроса
Путь выбора доступа
Интерфейс ориентированный на приложение

Система доступа

Транзакция
Блокировка
Права доступа
Внутренний интерфейс приложения

Исполняющая система

Выполнение запросов

Инструментальный интерфейс

Управление буфером

Сбор и хранение результатов
работы исполняющей системы
Интерфейс системы

Операционная система

Осуществляет операции чтения и
записи
Интерфейс устройств

Рис. 1. Пять слоев архитектуры
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Выводы
Для оценки и сравнительного
анализа различных методов организации
доступа
к данным,
целесообразно
использовать
критерий
"эффективность/стоимость" как наиболее
универсальный. [14].
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УДК 681.325.5
Метод побудови швидкодіючих фібоначчієвих лічильників. / Азаров О. Д., Черняк О. І., Муращенко О. Г.
Запропоновано метод побудови лічильників у системі числення фібоначчі, які мають високий
показник швидкодії при помірних апаратних витратах

УДК 681.325.5
Метод построения быстродействующих фибоначчиевых счетчиков. / Азаров А. Д.,
Черняк А. И., Муращенко О. Г.
Предложен метод построения быстродействующих фибоначчиевых счетчиков, которые
имеют высокий показатель быстродействия при умеренных аппаратных затратах

UDC 681.325.5
The construction method for high-speed Fibonacci counters. / Azarov O. D. , Chernyak
O. I., Murashchenko O. G.
The construction method is suggested

УДК 004.318
Методика підвищення продуктивності персонального комп’ютера шляхом розгону центрального процесору / Богач О.В., Моденов Ю.Б.
В останні десятиліття діяльність людини все частіше зв’язана з комп’ютером. Його продуктивність відіграє найзначнішу роль, так як саме вона дозволяє економити час, затрачений на
роботу, та дозволяє запускати більш ресурсномісткі додатки

УДК 004.318
Методика повышения производительности персонального компьютера путем разгона центрального процессора / Богач А.В., Моденов Ю.Б.
В последние десятилетия деятельность человека все чаще связана с компьютером. Его продуктивность играет значительную роль, так как она позволяет экономить время, затраченное
на работу, и позволяет запускать более ресурсоемкие приложения

UDC 004.318
Methods of increasing productivity by PC branched on CPU / Bogach O., Modenov Yu.
In recent decades, human activities are increasingly connected to the computer. His productivity ity
plays the most significant role, as it was she who saves time spent on the job, and allows you to run
more demanding applications

УДК 004.770
Моделювання маршрутизації гранями у бездротових динамічних мережах за допомогою віртуальних графів / Гамаюн В.П., Мацуєва Х.А.
Запропоновано загальну постановку задачі маршрутизації пакетів гранями у неплоских мережевих графах. Проаналізовано загальний процес маршрутизації гранями у віртуальному плоскому графі. Запропоновано алгоритм обчислення віртуального шляху у плоских віртуальних
графах

УДК 004.770
Моделирование маршрутизации гранями в беспроводных динамических сетях с
помощью виртуальных графов / Гамаюн В.П., Мацуева Х.А.
Предложена общая постановка задачи маршрутизации пакетов гранями в неплоских
сетевых графах. Проанализированы общий процесс маршрутизации гранями в плоском
виртуальном графе. Предложен алгоритм вычисления виртуального пути в плоских
виртуальных графах

Проблеми інформатизації та управління, 2(46)’2014

89

UDC 004.770
Modelling routing in wireless facets dynamic networks using virtual graphs /
Gamaiun V., Matsuev H.
The general formulation of the problem of routing packets in nonfat faces of network graphs.
The common routing process faces in a virtual planar graph. An algorithm for computing virtual path in the virtual plane graphs
УДК 004.4(045)
Проблеми впровадження прикладного програмного забезпечення /Дидич С.О. Домбровський О.І. Коцюбан Г.П. Олійник О.С.
В даній статті описуються основні підходи до вирішення проблеми впровадження програмного забезпечення. За останній час комп’ютерні технології набули широкого використання для
управління підприємством або організацією будь-якого типу. Постає проблема впровадження
програмного продукту в систему роботи компанії. Сучасними методами вирішення цієї проблеми є процеси проектування спеціалізованого програмного продукту та процеси реінжинірингу. Розглянуто основні труднощі, які виникають в процесі впровадження програмного забезпечення, проаналізовано переваги та недоліки кожного з методів. Наведений аналіз статистичних даних які впливають на розробку програмного продукту.

УДК 004.4(045)
Проблемы внедрения прикладного программного обеспечения / Дыдыч С.А. Домбровский О.И. Коцюбан Г.П. Олейник А.С
В этой статье наведены основные подходы решения проблемы внедрения программного обеспечения. За последнее время компьютерные технологии получили широкое использование для
управления предприятием или организацией любого типа . Возникает проблема внедрения программного продукта в систему работы компании. Современными методами решения этой
проблемы являются процессы проектирования специализированного программного продукта и
процессы реинжиниринга. Рассмотрены основные трудности, возникающие в процессе внедрения программного обеспечения, проанализированы преимущества и недостатки каждого из
методов. Приведенный анализ статистических данных, которые влияют на разработку программного продукта

UDC 004.4(045)
The main problems of application software implementation / Dydych S., Dombrovskyi
O., Kotsiuban G., Oliinyk O.
This article describes the main problems of application software implementation. Computer technologies have been recently widely used for any business or organization management. But there are some
problems of operation software implementation in the company systems. Modern methods of solving
these problems are: special purpose software design processes and reengineering processes. The main
difficulties arising during software implementation, the main advantages and disadvantages of each
method, statistical data analysis that affect the software were discussed in this paper

УДК 004.054
Методи та засоби тестування web-додатків / Животова А.А., Моденов Ю.Б.
В останні десятиліття інформацію розглядають як один із основних ресурсів розвитку суспільства, а інформаційні системи та технології – як засіб підвищення продуктивності праці та
ефективності роботи персоналу. Переробка інформації – найважливіша функція, без якої немислима цілеспрямована діяльність будь-якої системи

УДК 004.054
Методы и средства тестирования web-приложений / Животова А.А., Моденов Ю.Б.
В последние десятилетия информацию рассматривают как один из основных ресурсов развития общества, а информационные системы и технологии - как средство повышения произво-
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дительности труда и эффективности работы персонала. Переработка информации - важнейшая функция, без которой немыслима целенаправленная деятельность любой системы

UDC 004.054
Methods and tools for testing web-applications / Zhivotova A., Modenov Yu.
In ostannі desyatilіttya іnformatsіyu rozglyadayut yak one іz mainly resursіv rozvitku suspіlstva and
іnformatsіynі system is the tehnologії - yak zasіb pіdvischennya produktivnostі pratsі that efektivnostі
robot staff. Pererobka іnformatsії - nayvazhlivіsha funktsіya without yakoї nemislima
tsіlespryamovana dіyalnіst whether yakoї sistemi

УДК 004.33 (45)
Методи оптимізації розподілу навантаження / Журавель С.В.
Розглянуто найбільш розповсюдженні методи розподілу навантаження для WEB-сервері, які
підвищують їх швидкодію та продуктивність і забезпечують їх безперервну роботу

УДК 004.33 (45)
Методы оптимизации распределения нагрузки / Журавель С.В.
Рассмотрены наиболее распространенные методы распределения нагрузки для WEBсервере, которые повышают их быстродействие и производительность и обеспечивают их непрерывную работу
UDC 004.33 (45)
How to optimize load distribution / Zhuravel S.
Considered most widespread methods of load distribution for the WEB-server, which enhance
their performance and productivity and ensure their continuous operation
УДК 004.728.4 (045)
Організація високопродуктивних обчислювальних структур в комп'ютерних системах критичного застосування / Коцюр А.Б., Дрововозов В.І.
Розглянуто проблеми організації високопродуктивних обчислювальних структур у комп'ютерних системах критичного застосування, рекомендації з вибору вигляду і структури інформаційно-обчислювальної підсистеми, питання конфігурації мережі центру управління та обробки
даних

УДК 004.728.4 (045)
Организация высокопроизводительных вычислительных структур в компьютерных системах критического применения / Коцюр А.Б., Дрововозов В.И.
Рассмотрены проблемы организации высокопроизводительных вычислительных структур в
компьютерных системах критического применения, рекомендации по выбору вида и структуры информационно-вычислительной подсистемы, вопросы конфигурации сети центра управления и обработки данных

UDC 004.728.4 (045)
Organization of high performance computing structures in computer systems topics
critical applications / Kotsyur A., Drovovozov V.
The problems of high-performance computing structures in computer critical application systems, advice on choosing the type and structure of information and computing subsystems, network configuration issue control center and data processing

УДК 621.382-022.532(045)
Автоматизоване проектування одноелектронних наносхем / Мельник O. С., Козаревич В. O., Івахнюк В. В.
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Запропоновано наносхему на базі одноелектронних транзисторів з використанням пятивходового мажоритарного елементу для комп’ютерного моделювання повного однорозрядного суматора

УДК 621.382-022.532 (045)
Автоматизированное проектирование одноэлектронных наносхем / Мельник O.С.,
Козаревич В.O., Ивахнюк В.В.
Предложено наносхему на базе одноэлектронных транзисторов с использованием пятивходоного мажоритарного элемента для компьютерного моделирования полного одноразрядного
сумматора

UDC 621.382-022.532 (045)
Automated design of single-electron nanoshem / O. Melnyk, S., Kozarevych W. O.,
Ivakhniuk V.
A nanoshemu based single-electron transistors using pyatyvhodovoho majority element for computer
simulation of complete digit adder

УДК 004.4:[027:004](045)
Програмне забезпечення створення електронних бібліотек/ Несен О.О.
Робота присвячена порівняльному аналізу існуючих програмних систем для створення електронних бібліотек. Представлено аналітичний огляд вимог до програмного забезпечення електронних бібліотек. Здійснюється порівняння доцільності використання програмних систем
ResCarta та Greenstone для створення електронних бібліотек

УДК 004.4:[027:004](045)
Программное обеспечение создания электронных библиотек / Несен А.А.
Работа посвящена сравнительному анализу существующих программных систем для создания
электронных библиотек. Представлен аналитический обзор требований к программному обеспечению электронных библиотек. Осуществляется сравнение целесообразности использования
программных систем ResCarta и Greenstone для создания электронных библиотек

UDC 004.4:[027:004](045)
Software creation of digital libraries / Nesen A.
Paper is devoted to a comparative analysis of existing software systems to create digital libraries.
Presented an analytical review of software requirements of digital libraries. Carried out by comparing
the expediency of using software systems ResCarta and Greenstone to create digital libraries

УДК 681.5
Адаптивна система керування об’єктом другого порядку зі змінними параметрами
та шумами вимірювання / Писаренко А.В., Татауров М.П.
Синтезовано та досліджено адаптивну систему керування нестаціонарним об’єктом в умовах
зашумленості вимірюваних величин. Розроблено модель за допомогою програмного пакету
MATLAB/Simulink. На основі моделювання виконано дослідження працездатності запропонованої моделі при різному характері зміни параметрів об’єкту керування

УДК 681.5
Адаптивная система управления объектом второго порядка с изменяющимся параметрами и шумами измерения / Писаренко А.В., Татауров М.П.
Синтезирована и исследована адаптивная система управления нестационарным объектом в
условиях зашумленности измеряемых величин. Разработана модель с помощью программного
пакета MATLAB/Simulink. На основе моделирования выполнено исследование работоспособности предложенной модели при различном характере изменения параметров объекта управления
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UDC 681.5
Adaptive control system of second order plant with variable parameters and noises of
measurement / Pisarenko A., Tataurov M.
Adaptive control system of non-stationary plant under measured variables noises conditions was synthesized and developed. Model in engineering package MATLAB/Simulink was developed. Efficiency
of the proposed model with different parameter changes of plant, based on simulation was carried

УДК 681.5(042.3)
Дослідження властивостей рішення задачі конфлікту за методом інтегрального
усікання варіантів / Семко В.В., Семко О.В.
Розглянуто питання вирішення задачі конфлікту взаємодії об'єкту управління та відкритої
множини об'єктів спостереження в довільному просторі спостереження та пошуку за умов
невизначеності та неопуклої системи обмежень. Досліджені математичні засади існування
нерухомої точки в суттєво неопуклому та небезперевному просторі рішень, який синтезується на основі моделей методу інтегрального усікання варіантів. Наведені результати імітаційного експерименту

УДК 681.5(042.3)
Исследование свойств решения задачи конфликта по методу интегрального усечения вариантов / Семко В.В., Семко А.В.
Рассмотрены вопросы решения задачи конфликта взаимодействия объекта управления и открытого множества объектов наблюдения в произвольном пространстве наблюдения и поиска
в условиях неопределенности и невыпуклой системы ограничений. Исследованы математические основы существования неподвижной точки в существенно невыпуклом и не беспрерывном
пространстве решений, которое синтезируется на основе моделей метода интегрального усечения вариантов. Приведены результаты имитационного эксперимента

UDC 681.5(042.3)
Research of properties of decision of task of conflict on the method of the integral
truncating of variants / Semko V. Semko O.
The paper presents questions of decision of task of conflict of cooperation of object of management
and open number of objects of supervision are in-process considered in arbitrary space of supervision
and search in the conditions of vagueness and unprotuberant system of limitations. Mathematical
bases of existence of immobile point are investigational in substantially unprotuberant and not
continuous decision space that is synthesized on basis ме=оделей method of the integral truncating of
variants. Results over of imitation experiment are brought

УДК 004.03.052
Динамічна маршрутизація голосового трафіку в корпоративних IP мережах / Соловйов О.В., Майструк Д.В., Бондаренко В.М.
Проаналізовано існуючі протоколи маршрутизації голосового та IP трафіку. Сформульовані
вимоги до розробки протоколу маршрутизації голосового трафіку в корпоративних IP мережах

УДК 004.03.052
Динамическая маршрутизация голосового трафика в корпоративных IP сетях /
Соловьев А.В., Майструк Д.В., Бондаренко В.Н.
Проанализированы существующие протоколы маршрутизации голосового и IP трафика. Сформулированы требования к разработке протокола маршрутизации голосового трафика в корпоративных IP сетях

UDC 004.03.052
Dynamic Routing of Voice Traffic in Corporate IP networks / Soloviev A.V., Maistruk
D.V., Bondarenko V.N.
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Extant routing protocols of voice and IP traffic are analyzed. Requirements for the development of
voice traffic routing protocol in corporate IP networks are formulated

УДК 681.5.015
Определение способа формирования моделей GT-объектов знаков на множестве
атомарных элементов / Сопин С.А., Шевцов Д.В.
Определен способ формирования моделей GT-объектов знаков на дискретном множестве
атомарных элементов, основанный на выявленных фрагментах путей, характеризуемых сохранением локально-глобального направления движения устройства фиксации следа. Применение описанного подхода позволило формировать качественные, с точки зрения результатов
последующего анализа и распознавания, модели изображений в автоматическом режиме

УДК 681.5.015
Визначення способу формування моделей GT-об'єктів знаків на безлічі атомарних
елементів / Сопін С.А., Шевцов Д.В.
Визначено спосіб формування моделей GT-об’єктів знаків на дискретній множині атомарних
елементів, заснований на виявлених фрагментах шляхів, які характеризуються збереженням
локально-глобального напрямку руху пристрою фіксації сліду. Застосування описаного підходу
дозволило формувати якісні, з точки зору подальшого аналізу і розпізнавання, моделі зображень в автоматичному режимі

UDC 681.5.015
Determination of the method of forming models GT-marks on the set of objects atomic
elements / Sopin S., Shevtsov D.
GT-object signs modelling approach on discrete set of atomic elements has been defined. This approach is based on previously identified path fragments, which are characterized by preservation of
local-global movement direction of trace fixing device. The application of this approach allows forming high-quality, in terms of further analysis and recognition, image models automatically

УДК:656.7.052:004.65002.5(45)
Модель розподіленої комп'ютерної системи обробки і зберігання даних авіаційнотранспортній системи/ Холявкіна Т.В.
Розроблена структура розподіленої бази даних, за основу якої була прийнята детальніша версія первинної трирівневої архітектури – це 3-и рівнева архітектура ANSI-SPARC з п'ятьма
шарами і деталізацією системи управління базами даних. Порівняно з 3-и рівневою архітектурою послуги обробки даних описуються конкретніше

УДК:656.7.052:004.65002.5(45)
Модель распределенной компьютерной системы обработки и хранения данных
авиационно-транспортной системы/ Холявкина Т.В.
Разработана структура распределенной базы данных, за основу которой была принята более
детальная версия первичной 3-х уровневой архитектуры – это 3-х уровневая архитектура
ANSI-SPARC c пятью слоями и детализацией системы управления базами данных. В сравнении
с 3-х уровневой архитектурой более конкретно описываются услуги обработки данных

UDC:656.7.052:004.65002.5(45)
Model of distributed computerized system for air transport system’s data processing
and storage / Holyavkina T.
Designed is a structure of distributed database, the basis of which was taken as more detailed version
of the primary 3-level system architecture - the 3-level ANSI-SPARTS architecture with five layers and
database management systems specification. Compared with a 3-level architecture, the data processing services are described more specifically
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Правила оформлення і представлення публікацій
Зміст статей повинен бути присвяченим актуальним науковим проблемам. Статті при
цьому повинні мати такі необхідні елементи:
- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті та постановка завдань або питань, які вирішуються цією
публікацією;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
- висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Мінімальний обсяг статті: 4 сторінки. Пропонуємий редакційною колегією обсяг: 6-10
сторінок. Мова публікацій може бути українською, російською, англійською. Остання сторінка
тексту завжди повинна бути заповнена не менш як на дві третини.
Статтю, надруковану на білому папері формату А4, подають відповідальному секретарю
редакційної колегії з такими документами:
1) актом експертизи, завіреним печаткою;
2) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця
роботи (без скорочень), завіреною печаткою;
3) відомостями про авторів українською, російською, англійською мовами: прізвище,
ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень),
службова й електронна адреси, службовий, домашній і мобільний номери телефонів (окремий
файл і надрукована сторінка);
4) анотаціями з прізвищами авторів і назвою статті українською, російською,
англійською мовами;
5) ключові слова українською, російською, англійською мовами;
УДК 004.415 (045)
Методика
визначення
релевантості
текстових
висловів
в
інформаційних
системах / Бадьоріна Л.М.
Запропонована методика оцінювання відповідності текстових відповідей за допомогою
лінгвістичної технології, яка дозволяє визначити співвідношення між термінами.
УДК 004.415 (045)
Методика определения релевантности текстовых выражений в информационных
системах / Бадерина Л.Н.
Предложена методика оценки текстовых ответов с помощью лингвистической технологии,
которая позволит определить соотношение между терминами.
УДК 004.415 (045)
Definition of relevance of text expressions in information systems / Badyoryna L.
In the article we offer a model of calculation of a ratio parameter (relevance) of meaningful
terms of reference definition in answers. Here is given an example of the calculation of a numerical
synonymic parameter of meaningful terms.
5) індексом УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;
6) диском зі статтею, відомостями про авторів, анотаціями.
До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.
Статтю слід набирати через один інтервал в такому порядку:
Формат А4 (210х297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін.
УДК шрифт Times New Roman 12.
Прізвища, ініціали, наукові ступені авторів
(Times New Roman 12).
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НАЗВА
(шрифт Times new roman (Bold) 14).
Назва організації
(шрифт Times New Roman (Bold) 12).
e-mail:
(шрифт Times New Roman 12).
Текст анотації: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 Italic (з відступами зліва і
справа по 0,5 см)
Заголовки: Arial (Bold Italic) 12.
Текст статті виконується у форматі А4
(210x297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін у
дві колонки шириною по 7,7 см. Основний
шрифт Times New Roman 12 с одинарним
інтервалом.
1

∆τ r =

H

1

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

H

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

λ ((1 − ρ r )(1 − ρ or ))1−H

Рис. 1. Назва
Таблиця 1. Назва

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

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

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

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

(1)
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