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Предложен метод синтеза совмещенного микропрограммного автомата (МПА) в базисе СБИС типа FPGA. Схема автомата реализуется на встроенных блоках памяти. Для
уменьшения числа блоков памяти используется метод замены входных переменных. Приведен пример применения предложенного метода. Получены условия его применения
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Введение
Практически любая цифровая система включает устройство управления,
для синтеза которого часто используется
модель микропрограммного автомата
(МПА) [1-2]. Одной из моделей МПА является совмещенный автомат, в котором
существуют выходные сигналы двух типов [3]. Выходные сигналы типа Мили
формируются при переходе между состояниями. Выходные сигналы типа Мура
существуют в течение такта работы МПА
[2-3].
Для реализации схем цифровых систем в настоящее время широко используются
СБИС
типа
FPGA
(fieldprogrammable logic arrays) [4-5]. Два типа
логических элементов, входящих в FPGA,
могут использоваться для реализации
схемы МПА. Первый из них – логические
элементы типа LUT (look-up table), выходы которых могут быть связаны с входами триггеров. Элементы LUT имеют ограниченное число входов (S ≤ 6) и только
один выход. Второй тип логических элементов – встроенные блоки памяти типа
EMB (embedded memory blocks). Их важной характеристикой является реконфигурация, при которой меняется число вы-

ходов (tF) и ячеек памяти (V). При этом
общая емкость (V0) является константой:

V

0

=2

SA

t

F

(1)

где SA – число адресных входов при данном количестве выходов tF. Как правило,
существуют следующие конфигурации
EMB: 32K×1, 16K×2, 8K×4, 4K×8, 2K×16,
1K×32, 512×64 (битов) [4-5]. Это определяет следующие пары вида: SA, tF 15, 1,
14, 2, 13, 4, 12, 8, 11, 16, 10, 32 и 9, 64.
При реализации МПА в базисе
FPGA важно уменьшать площадь кристалла, занимаемого схемой. При этом
улучшаются такие характеристики МПА,
как время распространения сигналов и
потребляемая мощность [6]. Одним из
подходов для решения этой задачи является замена элементов LUT блоками EMB
[7-12]. Однако до сих пор никто не рассматривал эту задачу применительно к
совмещенному МПА. В настоящей работе
мы предлагаем одно из возможных решений и анализируем условия его применения.
Особенности

совмещенного

МПА
Микропрограммный автомат задается шестикомпонентным вектором:

6
S = A, X ,Y ,δ , λ , a1

(2)

Здесь A={a1,…,aM} – множество
внутренних состояний, X={x1,…,xL} –
множество
входных
переменных,
Y={y1,…,yN} – множество выходных переменных, δ – функция переходов, λ –
функция выходов, a1∈A – начальное состояние. Функция δ служит для нахождения состояния перехода as∈A на основе
текущего состояния am∈A и входных переменных:
aS = δ (am , X )
(3)
Для автомата Мили функция λ определяет выходную переменную yn∈Y:
yn = λ (am X )

(4)

Для автомата Мура выходные переменные определяются только внутренними состояниями:
yn = λ (am )
(5)
В совмещенном МПА множество
Y=Y1UY2, где Y1 – множество выходных
переменных типа Мили и Y2 – множество
выходных переменных типа Мура. На
рис.1 показан граф переходов совмещенного автомата S1.
1/y6
y3y4
( -)

x1/y1

a1
͞x1/y2

a3

Φ = Φ(T,X)

x2/-

y3y5

͞x2/y4

a4

1/Рис.1. Граф переходов совмещенного
автомата S1

(7)

Системы (8) – (9) соответствуют
функциям (4) – (5):
Y1=Y1(T,X);
Y2=Y2(T).

a2
y5

На рис.1 вершины графа соответствуют состояниям, а дуги – переходам между ними. Выходы типа Мура показаны
рядом с вершинами, а выходы типа Мили
– под дугами. Над дугами показаны входные сигналы, вызывающие переход. Как
следует из рис.1, A={a1,…, a4}, X={x1, x2},
Y1={y1, y2, y4, y6}, Y2={y3, y4, y5}. Это дает
M=4, L=2, N1=4 и N2=3, где N1=|Y1| и
N2=|Y2|. Анализ множеств Y1 и Y2 позволяет получить соотношение Y1∩ Y2=Ø.
Закодируем состояния am∈A двоичными кодами K(am), имеющими R разрядов:
R = log 2 M
(6)
Для кодирования состояний используем переменные Tr∈T, где T={T1,...,TR}.
Коды состояний хранятся в памяти
МПА, которая обычно представляется регистром RG с D–входами [2]. Для переключения памяти используются функции
возбуждения Dr∈Φ, где Φ={D1,…, DR}.
Для синтеза схемы совмещенного
МПА необходимо получить функции δ и
λ. Функция (3) определяется системой булевских функций (СБФ):

(8)
(9)

Системы (7-9) определяют структурную схему (рис. 2).
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Рис.2. Структурная схема совмещенного МПА

Блок КС1 генерирует функции (7-8),
блок КС1 – функции (9). Сигнал Start устанавливает в RG нулевой код начального
состояния a1∈A. Импульс Clock вызывает
переключение RG, что соответствует переходам МПА.

Реализация
совмещенного
МПА на EMB
Возможны две тривиальные схемы
совмещенного МПА (СМПА) в базисе
EMB (рис.3).

Рис. 3. Тривиальные схемы СМПА на EMB

В случае модели U1 (рис. 3а) схема
СМПА реализуется на одном блоке EMB.
Это возможно при выполнении условия

2 (N + R ) ≤ V
R+L

0

(10)

Анализ современных бенчмарков
[13] показал, что условие (10) выполняется для 76% всех примеров.
При нарушении условия (10) для реализации схемы требуется несколько блоков
EMB. Это приводит к модели U2 (Рис.3,б),
где EMBer1(2) соответствует схеме
КС1(2) на рис.2. Модель U2 применима
при выполнении условия

R+L

≤ V0

(11)
Для реализации схемы КС1 требуется n1 блоков EMB:

2

 R + N1 
n1 = 

 tF1 

(12)

В выражении (12) символ tF1 определяет число выходов блока EMB, при
котором выполняется (11).
Для реализации схемы КС2 требуется n2 блоков EMB:
N 
n2 =  2  .
 tF 2 

(13)

8
При этом tF2 соответствует условию
R
(14)
2 ≤ V0
Анализ библиотеки [13] показал, что
условие (11) выполняется для 82% всех
бенчмарков. Если условие (11) не выпол-

няется, предлагаем использовать метод
замены логических условий [1]. Этот метод применяется в работах [7-12]. Это
приводит к модели U3 (рис.4).

Рис. 4. Структурная схема автомата U3

Входные переменные xl∈X заменяются переменными pg∈P, где L|P|=G.
Мультиплексор MX реализует системы
функций
P = P(T,X) .
(15)
Переменные pg∈P поступают в
EMBer1, который реализует системы
функций
Φ = Φ(T,P);
(16)
1
1
Y =Y (T,P) .
(17)
Блок EMBer2 реализует систему (9).
Отметим, что схемы MX и RG реализуются на схемах LUT. Если блоки
EMB являются синхронизированными, то
регистр RG может отсутствовать. При
этом импульсы Start и Clock поступают в
EMBer1.
В настоящей работе предлагается
метод синтеза СМПА U3 по граф–схеме
алгоритма [2]. Метод включает следующие этапы:

1.
Отметка ГСА Γ и формирование множества состояний A={a1,…,aM}.
2.
Кодирование состояний am∈A.
3.
Формирование прямой структурной таблицы МПА.
4.
Формирование
множества
P={p1,…,pG} и таблицы замены логических условий.
5.
Формирование преобразованной прямой структурной таблицы.
6.
Формирование таблиц LUT
элементов блока MX.
7.
Формирование таблицы блока
EMBer1.
8.
Формирование таблицы блока
EMBer2.
9.
Реализация схемы МПА для
данной микросхемы FPGA.
Рассмотрим применение этого метода, если алгоритм управления задан ГСА
Γ1 (рис.5).
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Рис. 5. Исходная ГСА Γ1

Пример применения предложенного метода
Поскольку в СМПА существуют
функции (9), операторные вершины
должны быть отмечены состояниями. Если две вершины не содержат выходных
переменных yn∈Y1, они могут быть отмечены одинаковыми состояниями. Это
возможно, если выходы вершин связаны
со входом одной и той же вершины ГСА
Γ. В этой связи две вершины ГСА Γ1 отмечены состоянием a3 и две состоянием
a6. Таким образом, множество A включает
M=6 состояний.
Переменные yn∈Y1 записаны на дугах ГСА, а переменные yn∈ Y 2 – в операторных вершинах. Это дает множества Y
1
={y1,...,y5,}, и Y 2={y6, y7, y8}.
Закодируем состояния am∈A. Как
следует из (6), в рассматриваемом примере R=3, что определяет множества T={T1,
T2, T3} и Φ = {D1, D2, D3}. Закодируем со-

стояния тривиальным образом: K(a1)=000,
... , K(a6)=101.
Прямая структурная таблица (ПСТ)
строится по правилам [2] и включает следующие столбцы: am – исходное состояние; K(am) – код состояния am∈A; aS – состояние перехода; K(aS) – код состояния
aS∈A; Xh – входной сигнал, определяющий переход am, aS; Y1 h – набор выходных
переменных, формируемых при переходе
am, aS; Φh – функции возбуждения памяти,
принимающие единичное значение для
переключения регистра RG из K(am) в
K(aS); h – номер перехода. В столбце am
записываются переменные yn∈Y2, формируемые в состоянии am∈A. Для рассматриваемого примера ПСТ представлена
таблицей (Табл.1). Отметим, что переходы из состояний a5, a6∈A в состояние
a1∈A выполняются автоматически по импульсу Clock. В этой связи данные переходы не включены в табл.1.
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Таблица 1. Прямая структурная таблица совмещенного МПА
am

K(am)

aS

K(aS)

Xh

Y1h

Φh

h

a1

000

a2

001

1

y1

D3

1

a3

010

x1

y2 y3

D2

2

a3

010

͞x1 x2

─

D2

3

a4

011

͞x1 x͞ 2

y1 y4

D2 D3

4

a5

100

x3

y3 y5

D1

5

a6

101

͞x3 x4

y2 y3

D1 D3

6

a6

101

͞x3 ͞x4

y1 y5

D1 D3

7

a5

100

x3

y3 y5

D1

8

a6

101

͞x3 x4

y2 y3

D1 D3

9

a6

101

͞x3 ͞x4

y1 y5

D1 D3

10

a2
y6 y7

a3
(–)

a4
y7 y8

001

010

011

Используя методику [1], найдем
множество P={p1, p2}. Построим таблицу
замены логических условий (Табл.2). В
этой таблице переменная xl∈X, заменяе-

мая в состоянии am∈A переменной pg∈P,
записывается на пересечении строки pg и
столбца am.

Таблица 2. Таблица замены логических условий
am
a1
a2
a3
pg

a4

a5

a6

p1

─

x1

x3

x3

─

─

p2

─

x2

x4

x4

─

─

Преобразованная ПСТ строится на
основе исходной ПСТ и таблицы замены
логических условий. В рассматриваемом
примере это табл. 3. Как следует из
табл. 2, переменные x1, x3∈X заменяются

переменной p1∈P, а переменные x2, x4∈X
– переменной p2∈P. Это отражено в
табл. 3, где столбец xh исходной ПСТ заменен столбцом Ph . Замена осуществляется тривиальным образом.

Таблица 3. Преобразованная ПСТ совмещенного МПА
am

K(am)

aS

K(aS)

Ph

Y1h

Φh

h

a1

000

a2

001

1

y1

D3

1

a3

010

p1

y2 y3

D2

2

a3

010

͞p1 p2

─

D2

3

a4

011

͞p1 ͞p2

y1 y4

D2 D3

4

a5

100

p1

y3 y5

D1

5

a2
y6 y7
a3

001

010
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(–)

a4
y7 y8

011

11

a6

101

͞p1 p2

y2 y3

D1 D3

6

a6

101

͞p1 ͞p2

y1 y5

D1 D3

7

a5

100

p1

y3 y5

D1

8

a6

101

͞p1 p2

y2 y3

D1 D3

9

a6

101

͞p1 ͞p2

y1 y5

D1 D3
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Для формирования таблицы LUT
элементов необходимо получить минимизированные функции (15). Для минимизации используются коды состояний
am∈A с безусловными переходами. В
данном примере это коды 000, 100, 101
(безусловные переходы) и 110, 111 (не
используются для кодирования состояний автомата).
В рассматриваемом примере можно получить следующие формулы:

P1 = T1 x1 ∨ T1 x3 ;

(18)

P1 = T1 x2 ∨ T1 x 4 .

(19)

Формуле (18) соответствует, например, табл. 4. Эта таблица строится
элементарным образом. Таблица для
формулы (19) строится аналогично.

Таблица 4. Таблица LUT элемента для
функции P1

T1 x1 x3

P1

T1 x1 x3

P1

0 0 0

0

1 0 0

0

0 0 1

0

1 0 1

1

0 1 0

1

1 1 0

0

0 1 1

1

1 1 1

1

Блок EMBer1задается таблицей со
столбцами: K(am), P (адрес ячейки), Φ,
Y1 (содержимое ячейки), q (номер ячейки). В рассматриваемом примере таблица EMBer1 имеет 32 строки, так как
R+G=5. Часть содержимого блока
EMBer1 приведена в табл. 5.

Таблица 5. Фрагмент таблицы блока EMBer1
K(am)

P

Φ

Y1

T1 T2 T3

p1 p2

D1 D2 D3

y1 y2 y3 y4 y5

0 0 0

0 0

0 0 1

0 0 0

0 1

0 0 0

q

h

10000

1

1

0 0 1

10000

2

1

1 0

0 0 1

10000

3

1

0 0 0

1 1

0 0 1

10000

4

1

0 0 1

0 0

0 1 1

10010

5

4

0 0 1

0 1

0 1 0

00000

6

3

0 0 1

1 0

0 1 0

01100

7

2

0 0 1

1 1

0 1 0

01100

8

2

В табл. 5 добавлен столбец h, чтобы
показать соответствие между преобразо-

ванной ПСТ (табл. 3) и таблицей блока
EMBer1. Очевидно, таблица блока
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EMBer1 является таблицей истинности,
соответствующей преобразованной ПСТ.
Таблица блока EMBer2 строится на
основе столбца am исходной ПСТ. Она
включает столбцы K(am), Y 2, m. Для рассматриваемого примера эта таблица имеет 8 строк (табл. 6). При этом содержимое
строк 5 и 6 взято из ГСА Γ1.
Таблица 6. Фрагмент таблицы блока
EMBer2
K(am)

Y2

K(am)

Y2

m

m
T1 T2 T3 y6 y7 y8

T1 T2 T3 y6 y7 y8
0 0 0 0 0 0

1

1 0 0 0 0 1

5

0 0 1 1 1 0

2

1 0 1 0 0 0

6

0 1 0 0 0 0

3

1 1 0 0 0 0

7

0 1 1 0 1 1

4

1 1 1 0 0 0
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Реализация схемы МПА сводится к
программированию LUT элементов на
основе таблиц вида Табл.4, а также к программированию EMB на основе таблиц
типа Табл.5 и Табл.6 [6]. Для этого используются стандартные промышленные
пакеты [5].
Выводы
В данной работе предложен метод
синтеза совмещенного МПА в базисе
FPGA. При этом схема МПА реализуется
на встроенных блоках памяти EMB. В работе получены условия, при которых данный МПА может быть реализован на конкретных EMB. Число EMB в схеме зависит от параметров МПА (L, N, R, N1, N2) и
EMB (SA, tF).
Реализация блока EMBer1 автомата
U3 возможна, если выполняется условие

2

R+G

≤ V0

(20)

Анализ библиотеки [13] показал,
что для стандартных автоматов G∈={1, 2,
3}. Поэтому условие (20) выполняется для
всех автоматов. При этом число EMB в
схеме определяется формулой (12). Усло-

вие (13) выполняется для всех стандартных автоматов из [13]. При этом для реализации системы (9) достаточно одного
блока EMB.
Недостатком предложенного метода
является наличие мультиплексора MX.
Этот блок обладает нерегулярной структурой и потребляет некоторые ресурсы
кристалла. Направлением наших дальнейших исследований является разработка методов уменьшения числа LUT элементов и их уровней в схеме MX. Для
этого планируется адаптировать методы
оптимизации автомата Мура [4] к особенностям совмещенного МПА.
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НЕЧІТКА ЕНТРОПІЯ РОЗРІЗНЕННЯ СТУДЕНТАМИ
АВІАЦІЙНИМИ ДИСПЕТЧЕРАМИ РІВНЯ РИЗИКУ ПІД ЧАС
ПОРУШЕННЯ НОРМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕШЕЛОНУВАННЯ
Національний авіаційний університет
grey1s@yandex.ru
Враховуючи важливість професійної підготовки авіаційного диспетчера для безпеки
польотів, постійно актуальним є питання ефективності професійної їх підготовки. Оцінка рівня підготовки авіаційного диспетчера визначається низкою контрольних заходів,
серед яких присутні такі, що перевіряють дотримання ним норм льотного ешелонування
у горизонтальній площині. Відношення диспетчера до цих норм здебільшого не перевіряється, що створює потенційно небезпечну точку біфуркації у разі виникнення непередбаченої ситуації під час польотів. Таке відношення визначається за допомогою нечітких
моделей, представлених сімейством функцій належності відповідної лінгвістичної змінної із 7-миранговою розмірністю. Для оцінки адекватності використання такої шкали
було використано нечітку ентропію. Встановлено, що найбільш помітними є найкраща і
найгірша оцінка, що розглядається як мотивація на їх досягнення/запобігання.
Ключові слова: безпека польотів; людський чинник; професійна підготовка авіаційних
диспетчерів; норми ешелонування; ефективність шкали оцінювання; нечітка ентропія

Вступ
На теперішній час загальновизнаний
не тільки негативний, але ж й позитивний
вплив людського чинника (ЛЧ) на забезпечення безпеки польотів (БП) [1]. І головну роль в цьому виконують авіаційні
оператори (АО) «переднього краю», зокрема льотний персонал і авіадиспетчери
(А/Д). Тому зовсім невипадково ІКАО визнала, скажімо, що А/Д, як АО які виконують, у тому числі, специфічні проактивні функції контролю і долання чинників
загрози, є «останньою лінією захисту в
частині зведення до мінімуму впливу цих
загроз на управління повітряним рухом і
підтримки порогових рівнів безпеки
польотів» [2].
Відомо, що ІКАО в рамках поточної
парадигми БП [3] розглядає кожну АП, як
випадок, який не просто має окрему причину для своєї реалізації, але як випадок,
засади для якого могли накопичуватись
дуже тривалий час і після накопичення
«критичної маси» засад, незалежно від їх
природи, система безпеки досягає точки
біфуркації, що призводить до її руйнації
та втрати здатності до ліквідації будь-якої
загрози. У такій ситуації будь-яка дія, що

повинна була б паруватися системою безпеки, призводить до АП. Такий підхід також прослідковується у моделі Ризона [45]. І слід вказати, що така поведінка властива системам, які при переміщенні по
фазовому простору мають одну або декілька точок біфуркації.
Аналіз досліджень і публікацій
У праці [6] наведено результати досліджень з побудови ФН ЛЗ «рівень небезпеки» при аргументі – відстані між повітряними судами (ПС), яка дорівнює 20
км. Ця відстань відповідає встановленим
ІКАО нормам ешелонування для випадків, коли здійснюється управління повітряним рухом (УПР) ПС, що знаходяться
на одному і тому ж крейсерському ешелоні (на одній і тій же лінії шляху, чи на
лініях шляху, що перетинаються) при використанні DME та/або GNSS. При цьому
ПС, що летить попереду, витримує дійсну
повітряну швидкість, яка на 37 км/ч (20
узлів) або більш перевищує швидкість
наступного за ним ПС [7]. Розмірність
відповідної ТМ, враховуючи психофізіологічні можливості людини з запам’ятовування та розрізнення певної кількості досліджуваних об’єктів, дорівнює
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так званому магічному числу Міллера [810] і складає величину 7.
Саме 7-мирангову розмірність було
обрано для лінгвістичної змінної (ЛЗ) «рівень небезпеки», за допомогою якої було
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проаналізовано відповідні нормативи для
авіадиспетчерів та побудовано сімейство
функцій належності (ФН) нечітких моделей ТП.

T M ( рівень небезпеки ) = дуже великий + великий + вищє за середній +
+ середній ( звичайний ) + нижчеза середній + низький + дуже низький
Слід зазначити, що в праці [11],
спираючись на основні положення теорії
якості і теорії вимірювань, результати
відповідних досліджень, а також рекомендації ІКАО, було доведено переваги
шкали оцінювання ТП саме такої розмірності для оцінки рівня небезпеки. Обрані
норми ешелонування наведено у таблиці
1.
Кожна запропонована шкала має бути перевіреною на адекватність предметній області та обраним методам роботи.
Наразі існує велика кількість відповідних
нечітких мір [7-12 та ін.]. У даній роботі
була обрана нечітка ентропія, оскільки її
вимірність для оцінки ефективності уперше була переконливо доведена у праці
[13] хоча і для шкали відповідності тактико-технічних характеристик тренажера і
літака початкового навчання.
Постановка завдання досліджень
Метою цієї статті є визначення нечіткої ентропії оцінок прийнятої шкали «рівень небезпеки» як міри їх розрізнення /
нерозрізнення студентами спеціальності
управління повітряного руху на основі
аналізу отриманих ступенів належності
термів ЛЗ «рівень небезпеки» до відповідних норм ешелонування повітряного
простору.
Визначення нечіткої ентропії
оцінок шкали «рівень небезпеки»
Відомо, що ентропія системи вимірює ступінь хаосу у системі щодо імовірності стану [12-14]. Розглянемо N станів
E1 , E2 ,...,E N системи з якими зв'язані імовірності p1 , p2 ,..., pN . Тоді ентропія системи відповідно дорівнює:

H ( p1 , p2 ,..., p N ) = − ∑ pi ln pi ;
N

i =1

Звідси можна вивести, що:
H = 0 , тобто ентропія мінімаль-

1)
на, коли

 pr = 1

∀r ∈ {1,2 ,..., N } : pi = 0 ;
i ≠ r

2)
H = 1 , тобто ентропія максимальна, коли
p1 = p2 = ... = p N =

1
;
N

Якщо ми скористаємося формулою
H ( p1 , p2 ,..., p N ) = −

1 N
∑ pi ln pi ;
ln N i = 1

то зміни ентропії відбуватимуться в нормованому інтервалі [0, 1], тобто:

H min = 0; H max = 1 .
Спираючись на [12], ці поняття можуть бути застосовані для оцінки нечіткості деякої підмножини наступним чином.
Нехай µ R~ ( xi ) – значення ФН j-тої оцінки
j

ЛЗ «РЗ» (1), що отримане для і-го інтервалу, N j – кількість значень ФН j-тої
оцінки ЛЗ «РЗ», що були отримані в процесі досліджень. Маючи нечітку підмножину, введемо наступний показник, спираючись на значення ФН:
α R~ j ( xi ) = µ R~ j ( xi )

Nj

∑ µ (x ) .
i =1

~
Rj

i
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Тоді загальну формулу, яка дозволяє
обчислити ентропію по нечіткості розрізнення кожної оцінки ТП, можна подати у
такому вигляді:

(

)

H α R~ j ( x1 ), α R~ j ( x2 ),..., α R~ j ( x N ) =
=−

1
ln N j

 Nj

 ∑ α R~ ( xi ) ⋅ ln α R~ ( xi )
 i=1 j

j



Таблиця 1. Обрані норми ешелонування повітряних суден в горизонтальній площині

1

Відстань
між
Повітряними
суднами
2

1

S = 8 км

№
з.п

2

3
S = 10 км
4

5

6

S = 12 км

7

8

S = 20 км

9

10

11

S = 30 км

Особливості диспетчерського району здійснення польотів
та руху повітряних суден
3
Сегмент заходу на посадку та на етапі зльоту (в межах диспетчерської зони (CTR
(Control Zone, диспетчерська зона) на висотах польоту 1700 метрів та нижче)),
коли здійснюється радіолокаційний контроль та на посадку заходить важке повітряне судно за важким повітряним судном.
Відстань між ПС, що прямують одним маршрутом та на одному ешелоні в диспетчерському районі АРР (Approach Control – диспетчерське обслуговування заходу
на посадку (ЗП) ТМА (Terminal Control Area, – вузловий диспетчерський район) з
використанням автоматизованої системи (АС) управління повітряним рухом (за
виключенням сегментів заходу на посадку).
Повздовжній інтервал між повітряними суднами у сегментах заходу на посадку
та на етапах зльоту середнього повітряного судна (М) за тяжким повітряним судном та легкого повітряного судна за середнім повітряним судном (в границях
диспетчерської зони CTR на висотах польоту 1700 метрів та нижче).
Боковий інтервал між повітряними суднами у диспетчерських районах СТА
(Control Area - диспетчерський район), ТМА при перетині ешелону на попутних
треках і в момент перетину ешелону (без урахування повздовжнього інтервалу) за
умов відсутності сходження треків.
Повздовжній інтервал між повітряними суднами у диспетчерських районах ТМА
при перетині ешелону на попутних треках при використанні автоматизованих
систем керування повітряним рухом, та в момент перетину ешелону за умов відсутності сходження треків.
Сегмент заходу на посадку та на етапі зльоту (в межах диспетчерської зони CTR
на висотах польоту 1700 метрів та нижче), коли здійснюється радіолокаційний
контроль і на на посадку заходить легке повітряне судно за тяжким повітряним
судном.
Повздовжній інтервал, коли повітряні судна прямують одним маршрутом та на
одному рівні (ешелоні), встановленому маршрутами управління повітряним рухом в диспетчерських районах АСС (Area Control Center – районний диспетчерський центр), АРР ((Approach Control – диспетчерське обслуговування заходу на
посадку.
Повздовжній інтервал в диспетчерських районах СТА (Control area) TMA
(Terminal control area, коли повітряні судна прямують на одному ешелоні на треках що перетинаються, незалежно від кута перетину треків.
Боковий інтервал в диспетчерських районах СТА, ТМА при перетині рівня зустрічних треків, в момент перетину рівня (без урахування повздовжнього інтервалу) при умові відсутності сходження треків.
Повздовжній інтервал в диспетчерських районах (СТА, ТМА) при перетині рівня
(ешелону) на попутних треках в момент перетину рівня при умові відсутності
сходження треків.
Повздовжній інтервал в диспетчерських районах СТА, ТМА при перетині рівня
зустрічних треків в момент перетину зайнятого рівня при умові відсутності сходження треків.
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Скористаймося значеннями функцій
належності лінгвістичної змінної «рівень
небезпеки», отриманими в результаті
опитування для проведення обчислень.
Результати обчислення ентропії для усіх
термів для норм ешелонування, наведено
у таблицях 2-4.
Продивившись отримані значення
можна побачити дві тенденції, які помітні
в більшості норм ешелонування.
Перша тенденція – це перевищення
рівня ентропії середніх термів у порівнянні із крайніми термами. Така тенденція наявна в усіх без виключення нормах
ешелонування. Друга тенденція – це перевищення значень сьомого терму порівняно із першим термом (у пропорції
8 до 3). Це свідчить про прагненнямотивацію випробуваних на їх досягнення / запобігання.
Таблиця 2. Значення ентропії усіх термів норм
ешелонування у 10 кілометрів
Ентропія
Терму 1
Терму 2
Терму 3
Терму 4
Терму 5
Терму 6
Терму 7

Норма 2
0,653027
0,777477
0,824456
0,926855
0,898771
0,84792
0,591836

Норма 3
0,671759
0,810545
0,873371
0,933122
0,913377
0,795721
0,550484

Норма 4
0,681774
0,803336
0,885424
0,923375
0,866044
0,800823
0,721008

Норма 5
0,677764
0,807616
0,804406
0,838021
0,898014
0,899279
0,655431

Таблиця 3. Значення ентропії усіх термів норм
ешелонування у 20 кілометрів
Ентропія
Терму 1
Терму 2
Терму 3
Терму 4
Терму 5
Терму 6
Терму 7

Норма 7
0,724259
0,87177
0,901349
0,917261
0,884347
0,885857
0,699012

Норма 8
0,741671
0,850969
0,875022
0,909809
0,94215
0,907285
0,810891

Норма 9
0,730736
0,851068
0,871046
0,920559
0,947361
0,855293
0,659797

Норма 10
0,728815
0,891059
0,895666
0,931878
0,928168
0,893021
0,648105

Таблиця 4. Значення ентропії усіх термів норм
ешелонування к 8, 12, 30 кілометрів
Ентропія
Терму 1
Терму 2
Терму 3
Терму 4
Терму 5
Терму 6
Терму 7

Норма 1
0,653088
0,808302
0,876317
0,967409
0,929371
0,755307
0,582

Норма 6
0,689523
0,803956
0,866975
0,949228
0,982095
0,896899
0,640169

Норма 11
0,755846
0,893201
0,902832
0,919204
0,89578
0,91929
0,806321
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Висновки
Дивлячись на наукові результати,
отримані у даній статті, найбільш суттєві
положеннями вважаємо:
−
враховуючи важливість проблеми виявлення ступеня розрізнення
відповідних оцінок як професійними операторами керування повітряним рухом,
так і студентами, що навчаються у відповідних вищих навчальних закладах, уперше в практиці УПР введена і обчислена
нечітка ентропія як спеціальна міра такого розрізнення;
−
встановлено, що найбільш помітними є найкраща і найгірша оцінка, що
може розглядатися як мотивація на їх досягнення / запобігання. Наведений результат був отриманий для обмежених
нормативів ешелонування, однак згідно
плану досліджень декілька норм ешелонування не було проаналізовано (зокрема
у дослідження не увійшла жодна норма
вертикального ешелонування);
−
встановлено, що здебільшого
найгірша оцінка більш виражена за найкращу (у пропорції 8 до 3).
Подальші дослідження питання доцільно проводити у напрямку охоплення
сегменту вертикальних норм ешелонування та перевірки різниці між згаданими
8-ма та 3-ма нормами ешелонування згідно їх ентропії.
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Розглянуто особливості застосування графів одиничних кіл у моделюванні маршрутизації гранями. Визначено основні геометричні властивості взаємодії вузлів у графах одиничних кіл. Запропоновано алгоритм обчислення шляху доставки пакету, який базується на
застосуванні методу обчислення віртуального шляху у плоских віртуальних графах
Ключові слова: географічна маршрутизація; бездротові динамічні мережі; граф одиничних кіл; віртуальний граф; алгоритм маршрутизації

Вступ
У теорії графів графом одиничних
кіл називається граф перетину сімейства
одиничних кіл на евклідовій площині.
Тобто, утворюється вершина для кожного
кола і дві вершини з'єднуються ребром,
якщо відповідні кола перетинаються [1].
Можливо кілька варіантів визначення графа одиничних кіл, еквівалентних з
точністю до вибору коефіцієнта [1]:
−
Граф перетину кіл або окружностей однакового радіусу.
−
Граф, який сформований з набору кіл однакового радіусу, в якому два
кола з'єднані ребром, якщо центр однієї
окружності знаходиться всередині іншої.
−
Граф, який утворений з набору
точок на евклідовій площині, в якому дві
точки з'єднані ребром, якщо відстань між
цими точками менше деякого порогу.
Починаючи з роботи Хьюсона і Сена [2], графи одиничних кіл використовуються в інформатиці для моделювання
топології бездротових динамічних мереж.
У цьому випадку вершини з'єднані прямим бездротовим зв'язком без базової
станції. Передбачається, що всі вершини
однорідні і забезпечені всеспрямованими
антенами. Розташування антени моделюється точками на евклідовій площині, а
область, де сигнал може бути отриманий
інший вершиною, моделюється колом.
Якщо всі вершини мають передавачі од-

накової потужності, ці кола матимуть
один і той же радіус. Випадкові геометричні графи, утворені як графи одиничних кіл з випадковими центрами, можна
використовувати для моделювання фільтрації та деяких інших явищ [2].
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 [3]) 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 [3, 5, 6]. Вона
застосовується на плоскому графі, відповідно пакет передається по границях граней, які перетинаються відрізком, що
з’єднує вихідний вузол і вузол призначення.
Геометричні
властивості
графів одиничних кіл
З метою визначення інформації, що
необхідна на кожному вузлі під час до-
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ставки пакету, визначимо властивості
графів одиничних кіл. Наступна лема
визначає геометричну властивість будьяких двох ребер, які перетинають одне
одного у графах одиничних кіл.
Визначення 1. Для будь-якого ребра
(u,v), лінзообразна область з хордою (u,v)
є перетином двох кіл з одиничним
радіусом, які містять (u,v) як хорду.
Затемнена область на рис. 1 є прикладом. Якщо вузол знаходиться у даній
області з хордою (u,v), то він є сусідом як
u ,так v.

так. Тоді х знаходиться в одній з двох
трикутних областей, які не охоплюються
двома колами, наприклад, одна з них
сформована відрізком між а і b, дугою
між a і c, і дугою між b і c (рис. 3).

Рис. 2. Доведення леми 2

Рис. 1. Лінзообразна область
з хордою (u,v)
Лема 2. Якщо у графах одиничних
кіл ребро (х, у) перетинає ребро (u,v), і ні
х, ні у не знаходяться у лінзообразній
області з хордою (u,v), то х і у є сусідами
и, або обидва сусіди v.
Доказ. У графах одиничних кіл,
кожне ребро має довжину трохи більше 1.
Розглянемо рис. 2., на якому дві прямі
лінії паралельні (u,v) і мають відстань 1
від (u,v), і два кола з центром у точці u і v,
відповідно, з радіусом 1. Таким чином,
товста крива є набором з усіх точок, які
знаходяться на відстані 1 від (u,v). Припустимо, що (x.y) перетинає (u,v) у точці
z. Тоді відстань від х до z і від х до (u,v) є
не більше 1; і відстань від у до z, і відповідно до (u,v) є також не більше 1. Отже,
обидва х і у розташовані всередині або на
товстій кривій.
Далі, доведемо, що не дивлячись на
припущення леми, х є сусідом принаймні
одного з u або v. Припустимо, що це не

Рис. 3. Доведення леми 2
Припустимо, що (х, у) перетинає (u,
v) і у знаходиться не у лінзообразній
області з хордою (u,v). Тоді (х, у) повинне
перетинати нижню дугу між u і v, припустимо у точці у'. Крім того, (х, у) повинне
перетинати дугу між а і с або дугу між b і
с. Припустимо, (х, у) перетинає дугу між а
і с у точці х', і (х, у) перетинає відрізок
між с і и у точці m (рис. 3). З нерівності
трикутника, |x'm| + |mu| ≥ |ux'|, і |y'm| + |mc|
≥ |cy'|. Відомо, що |ux'| = |cy'| = 1. Таким
чином, |x'm| + |mu| + |y'm| + |mc| = |x'y'| +
|uc| ≥ 2. З |uc|= 1, випливає, що |x'y'| ≥ 1.
Оскільки х не є сусідом и, |xu| > 1, то |xx'|
> 0. Оскільки у не у лінзообразній області
з хордою (u,v), |yy'| > 0. Отже, |xy| = |x'y'| +
|xx'| + |y'y| > |x'y'| ≥ 1.. Це суперечить тому,
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що кожне ребро в графі одиничних кіл
має довжину не більше 1. Таким чином, х
є сусідом приймні одного з и або v. Те ж
саме дійсне і для у.
Нарешті, від протилежного, припустимо, що ні и, ні v не є сусідами х і у, тобто х є сусідом и, але не є сусідом v, і навпаки у є сусідом v, але не є сусідом и,
(рис. 4).

Рис. 4. Доведення леми 2
Тоді отримуємо ∠yvu > ∠uyv, тому
що |uy| > 1 ≥ |uv|.. Крім того, оскільки (х,
у) перетинає (u,v), ∠xyv ≤ ∠uyv і ∠yvx ≥
∠yvu. Таким чином, yvx > xyv, і з цього
випливає, що |xy| > |xv| > 1. Це суперечить
тому, що |xy| ≤ 1. Тому або и або v має бути сусідом як х, так і у. □
Слідство 3. Якщо у графі одиничних
кіл ребро (х, у) перетинає ребро (и, v),
обидва х і у знаходяться на відстані не
більше двох переходів від и і v.
Доведення. Випадок 1: х і у не знаходяться у лінзообразній області з хордою
(и, v). З леми 2 слідує, що або и або v є
сусідом обох х і у. Припустимо, що и - це
сусід обох х і у. Тоді х і у знаходяться на
відстані у один перехід від и та не більше
двох переходів від v.
Випадок 2: Принаймні один з х і у
знаходиться у лінзообразній області з
хордою (и, v). Припустимо, що х у даній
області. Отже, х є сусідом обох и і v. Таким чином, у знаходиться на відстані не
більше двох переходів від и і v. □
Слідство 3 означає, що якщо кожен
вузол має інформацію про сусідні два переходи, то йому відомі всі ребра, які перетинають кожні його інцидентні ребра. Таким чином, алгоритм, який описано у [7]
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може бути застосований локально у кожному вузлі.
Алгоритм обчислення шляху
доставки пакету у графах одиничних кіл
Алгоритми 2HOP є протоколом маршрутизації для графів одиничних кіл,
який ілюструє метод маршрутизації віртуальними гранями [7]. Він припускає, що
вузли мають інформацію про два сусідні
переходи. Він використовує алгоритм з
[7], щоб обчислити кінцеву точку поточного віртуального ребра і напрямок наступного віртуального ребра. Перехід на
іншу грань відбувається, коли знайдено
точку, яка знаходиться ближче до місця
призначення.
Загальна ідея протоколу 2HOP
полягає у наступному. Починаючи з
вихідного вузла s, обчислюється ребро (s,
v), яке містить перше віртуальне ребро.
Потім вузол s виконує EPND((s, v), s, β,
(w, x), π) для обчислення кінцевої точки β
першого віртуального ребра, яка є початковою точкою наступного віртуального
ребра. Також він обчислює реальне ребро
(w, x), яке містить наступне віртуальне
ребро. Потім, вузол s пересилає пакет до
вузла w, і w продовжує обхід. Дана процедура триває поки не знайдена точка, що
знаходиться ближче до місця призначення. Наступним кроком є визначення нової
відправної точки, з якої починається обхід
наступної віртуальної грані [7].
Розглянемо
компоненти
2HOP
більш докладно. Опишемо поля заголовку
пакету, які використовує протокол для
зберігання
інформації
про
процес
маршрутизації. Вони включають в себе
packet.destination,
packet.next_edge,
packet.last_point, і packet.distance. Вузоладресат
пакету
зберігається
у
packet.destination. Поле packet.next_edge
зберігає мережеве ребро, яке містить наступне віртуальне ребро вздовж границі
поточної віртуальної грані. На кожному
кроці, коли packet.next_edge обчислено,
пакет пересилається до початкового вузла
packet.next_edge. Поле packet.last_point
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зберігає початкову точку віртуального
ребра, що міститься у packet.next_edge.
Коли пакет досягає початкового вузла
packet.next_edge,
такий
вузол
використовує
поточне
значення
packet.next_edge і packet.last_point для
виклику EPND і оновлює packet.next_edge
і
packet.last_point,
використовуючи
вихідні
дані
EPND
[7].
Далі,
packet.distance зберігає відстань від
початкової точки поточної віртуальної
грані до місця призначення. Дана відстань
використовується для перевірки, чи слід
обходу перейти до наступної віртуальної
грані.
Розглянемо алгоритми, що входять
до складу протокола 2HOP. У початковому або проміжному вузлі, де знайдена нова точка, вузол повинен визначити напрямок першого віртуального ребра на
віртуальній грані для початку обходу. Це
виконується в алгоритмі INIT-2HOP (рис.
5). Вхідними даними для INIT-2HOP є
початкова точка віртуальної грані. Першим віртуальним ребром є ребро, що йде
вздовж першого ребра від лінії до місця
призначення за годинниковою стрілкою
навколо початкової точки. INIT-2HOP
присвоює ребро, яке містить перше
віртуальне ребро у packet.next_edge, початкову точку у packet.last_point, і
відстань від початкової точки до місця
призначення у packet.distance.
Алгоритм INIT-2HOP(р)
* Вхід: р - початкова точка віртуальної грані
* Виконується вузлом, який у даний момент має
пакет і який має інцидентне ребро, яке містить р
(що може бути кінцевою точкою даного ребра).
* визначає мережеве ребро, яке містить перше
віртуальне ребро вздовж границі віртуальної грані
і встановлює заголовок пакета.
* вимагає, щоб вузол мав інформацію про два
сусідні переходи.
begin
(v1, v2) ← перше ребро за годинниковою
стрілкою навколо р, починаючи з відрізка, що
з’єднує р і packet.destination
packet.next_edge ← (v1, v2)
packet.last_point ← p
packet.distance ← відстань від p до
packet.destination
end

Рис. 5. Алгоритм INIT-2HOP

З визначення маршрутизації гранями і правила правої руки, першим
віртуальним ребром вздовж границі
віртуальної грані, у якій повинен
відбуватися обхід, є перше ребро за годинниковою стрілкою навколо початкової
точки, починаючи з відрізка, що з'єднує
початкову точку і вузол-адресат. Тому
маємо наступний результат.
Слідство 4. Алгоритм INIT-2HOP
повертає значення packet.next_edge, що є
ребром, яке містить перше віртуальне
ребро на границі віртуальної грані, у якій
повинен
відбуватися
обхід,
і
packet.last_point, що є відправною точкою
на цій віртуальній грані.
На початку процесу маршрутизації,
початковий вузол створює пакет, що
містить його місце призначення і виконує
INIT-2HOP з метою визначення наступної
частини заголовка пакета. Потім він
виконує алгоритм 2HOP, який є основним
алгоритмом протоколу, що виконується
кожним вузлом у процесі маршрутизації.
Під час обходу вздовж границі
поточної віртуальної грані, початковий
вузол ребра packet.next_edge викликає
EPND для обчислення кінцевої точки поточного віртуального ребра і ребра, яке
містить наступне віртуальне ребро. Під
час виклику EPND, поточний вузол и знаходить ребро, яке перетинає (u, v), і є
найближчим до α. З слідства 3 слідує, що
у випадку, коли вузол має інформацію
про два сусідні переходи, він може локально знайти всі ребра, які перетинають
його інцидентні ребра. Таким чином,
EPND може виконуватися локально.
Більш детально, EPND може бути
реалізована наступним чином. З леми 2
слідує, що є три випадки для ребер, які
перетинають (u, v): (1) обидва кінці ребра
є сусідами вузла и; (2) обидва кінці ребра
є сусідами вузла v; (3) одна кінцева точка
є сусідом як и, так і v, а інша точка не є
сусідом и і v. В останньому випадку, одна
кінцева точка з ребра, що перетинає (u, v)
знаходиться у лінзообразній області з
хордою (u, v) (рис. 1). У будь-якому з цих
випадків, ребро може бути знайдено вуз-
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лом и, тому що він має інформацію про
два сусідні переходи. Таким чином, вузол
и перевіряє всі можливі ребра перетину
(u, v) і знаходить точку перетину β, що
знаходиться найближче до α, ребро (w, x),
яке містить наступне віртуальне ребро
після (β, α) за годинниковою стрілкою
навколо β, і шлях π від u до w.
Шлях π, що повертається алгоритмом EPND, має не більше двох переходів,
тому що обидві кінцеві точки ребра, що
перетинає (u, v), знаходяться на відстані
не більше двох переходів від и,
відповідно до слідства 3. Якщо немає
ніяких ребер, що перетинають (u, v), то
початковим вузлом ребра, яке містить наступне віртуальне ребро є v, що є сусідом
и. Таким чином, у 2HOP, шлях π, який
повертається алгоритмом EPND, не
зберігається у заголовку пакета. Вузол и
просто перевіряє, чи є початковий вузол
ребра packet.next_edge його сусідом. Якщо це так, то він пересилає пакет безпосередньо до цього вузла; в іншому випадку, він пересилає пакет у вузол, що є
сусідом для них обох. Коли цей
проміжний вузол приймає пакет, він
визначає, що він не є початковим вузлом
packet.next_edge. У цьому випадку, він
просто передає пакет на визначений початковий вузол.
Розглянемо процедуру перемикання
(переходу) між гранями. Перехід на наступну грань відбувається, коли пакет
досягає точки на границі поточної
віртуальної грані, яка знаходиться ближче
до місця призначення, ніж поточна
відправна точка. Таким чином, після того,
як вузол обчислив кінцеву точку
віртуального ребра, що міститься у
packet.next_edge, він перевіряє, чи є
відстань від будь-якої точки на цьому
віртуальному ребрі до вузла призначення
менше, ніж відстань від поточної
початкової точки. Якщо це так, найближча точка до місця призначення на цьому
віртуальному
ребрі
буде
новою
відправною точкою для наступної
віртуальної грані. Вузол викликає INIT2HOP з метою знаходження ребра, що
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містить перше віртуальне ребро вздовж
границі наступної віртуальної грані і
оновлює поля заголовку пакета. Потім
пакет повинен бути перенаправлений у
початковий вузол нового packet.next_edge,
щоб почати обхід нової віртуальної грані.
Цілком можливо, що початковий вузол є
поточним. У цьому випадку, передача
пакетів не потрібна і поточний вузол просто виконує алгоритм 2HOP знову. Якщо
початковий вузол нового packet.next_edge
не є поточним, то він знаходиться на
відстані не більше двох переходів, тому
що обидві кінцеві точки нового
packet.next_edge знаходяться в межах
двох переходів від поточного вузла. Таким чином, поточний вузол пересилає пакет до цього вузла способом, який описано вище.
Повний код алгоритму 2HOP наведено на рис. 6.
Теорема
7.
2HOP
моделює
маршрутизацію гранями у віртуальному
плоскому графі, який складається з
зв'язаних графів одиничного кола.
Алгоритм 2HOP
* Виконується вузлом и (вузол, який в даний час
має пакет)
* Інформація, що зберігається у заголовку пакету
є:
• packet.destination, вузол-адресат пакету;
• packet.next_edge, мережеве ребро, яке
містить наступне віртуальне ребро;
• packet.last_point, кінцева точка попереднього віртуального ребра або початкова точка на
поточній віртуальній грані, якщо packet.next_edge
містить перше віртуальне ребро на даній грані;
• packet.distance, відстань від початкової
точки поточної віртуальної грані до вузла призначення.
begin
if u is packet.destination then
release the packet; return
if packet.destination is a neighbor of u then
forward the packet to packet.destination;
return
if u is not the beginning node of
packet.next_edge then
forward the packet to the beginning node of
packet.next_edge; return
* u є початковим вузлом packet.next edge
let v denote the ending node of packet.next
edge
EPND((u, v), packet.last point, β, (w, x), π)
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d ← shortest distance from a point on edge
(packet.last point, β) to
packet.destination
if d < packet.distance then *
перемикання граней
p ← the closest point to packet.destination
on edge (packet.last point, β)
INIT-2HOP(p)
if u is the beginning node of packet.next
edge then
2HOP
return
else
packet.next edge ← (w, x)
packet.last point ← β
* переміщення пакету до початкового
вузла packet.next_edge
let y denote the beginning node of
packet.next_edge
if y is a neighbor of u then
forward the packet to y
else
find node z such that z is a neighbor of
both u and y
* z є v або кінцевим вузлом
packet.next_edge
forward the packet to z
return
end

Рис. 6. Алгоритм 2HOP

Висновок
У результаті проведених досліджень
показано, що визначення основних геометричних властивостей взаємодії вузлів у
графах одиничних кіл дозволяє змоделювати маршрутизацію гранями у графах,
які не містять основного зв’язаного плоского підграфу. Тобто можливе застосування маршрутизації гранями безпосередньо на не планарний граф мережі, без
отримання плоского підграфу. Було розроблено протокол маршрутизації у графах
одиничних кіл, який ілюструє метод обчислення віртуального шляху у плоских
віртуальних графах [7]. Відповідно до даного протоколу, було проаналізовано загальний процес маршрутизації гранями
методом віртуальних графів у графах
одиничних кіл і запропоновано алгоритми
обчислення шляху доставки пакету.
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Вступ
З невпинним збільшенням кількості
клієнтів комп’ютерних мереж зростають
об’єми трафіка, яким вони обмінюються,
в тому числі чутливого до затримок.
Тому задачі управління трафіком,
серед яких і поліпшення якості обслуговування потоків даних, є безперечно актуальними.
Найпоширенішою і універсальною
мережевою архітектурою є архітектура
TCP/IP. Транспортним протоколом в архітектурі TCP/IP є TCP (Transmission
Control Protocol), який забезпечує надійний двосторонній зв'язок з контролем
швидкості передачі.
Однак відомий і ряд істотних недоліків алгоритму управління потоком протоколу TCP [1-2]:
1. Для оцінки доступної пропускної
здатності алгоритм керування потоком
TCP постійно збільшує швидкість відправки сегментів, штучно викликаючи перевантаження мережі.
Це призводить до частих втрат пакетів і, при стійкому переповненні буферів,
до збільшення затримок сегментів в мережі.
2. TCP інтерпретує втрату сегмента
як ознаку перевантаження мережі і реагує

на будь-яку втрату даних зниженням
швидкості передачі, що веде до суттєвих
обмежень ефективності TCP в мережах,
де ймовірність втрати сегментів через виникнення помилок відмінна від нуля. Це
відноситься, зокрема, до всіх бездротових
мереж.
3. Локальні нерівномірності у відправці сегментів TCP призводять до підвищення ймовірності втрати сегментів
при максимальному заповненні буферів.
Усунення наведених вище недоліків
TCP є темою великої кількості досліджень [3-5].
У роботах на цю тему пропонуються
різні варіанти удосконалення транспортного протоколу, але всі вони передбачають наявність формальної моделі процесу
передачі даних для ідентифікації його параметрів.
Натомість пропонується використати підхід до вирішення задач керування
на основі локальної моделі керованого
процесу (ЛМКП). Базовий алгоритм синтезу ЛМКП викладено в [6-7].
Даний підхід дозволяє для лінійних
об’єктів керування звести задачу ідентифікації параметрів моделі (динамічного
об’єкта керування) з невідомим зовнішнім
збуренням до задачі ідентифікації при відомому вході та виході об’єкта.
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Це можливо за рахунок того, що в
процесі побудови ЛМКП шляхом активного експерименту на короткому часовому інтервалі створюється сигнал керування, еквівалентний дії зовнішніх впливів, завдяки чому можна вважати, що
об’єкт знаходиться під дією лише сигналу
керування, а на виході об’єкта отримується половина реального виходу.
Для мережевого трафіку TCP/IP-мереж характерна така особливість, як невідповідність між об’ємом даних, який
передається, і можливостями його передачі.
Якщо мережеві ресурси недостатні
або не відповідають поточному навантаженню, а також має місце неефективний
розподіл потоків даних по наявних ресурсах, у мережі виникає перевантаження,
що значно знижує рівень QoS.
Найчастіше у TCP/IP-мережах для
уникнення перевантажень використовують алгоритм випадкового раннього виявлення (Random Early Detection, RED).
Це один з найбільш поширених алгоритмів керування мережевими чергами
у TCP/IP-мережах, суть якого полягає у
відкиданні пакетів у випадковому порядку при зростанні навантаження каналу
за виразом:
0, якщо qavg (t ) < qmin ,


якщо qavg (t ) > qmax ,
p (t ) = 1,

q (t ) − qmin
 pmax avg
, інакше,
qmax − qmin


(1)

p(t ) → min

де t – час, p(t) – функція ймовірності відкидання пакетів, q(t) і qavg(t) – поточна та
середня черга пакетів у каналі зв’язку
відповідно, pmax – максимальне значення
ймовірності відкидання пакетів, qmax і
qmin – максимальне та мінімальне порогове значення черги пакетів відповідно.
Середня довжина черги пакетів визначається методом експоненціальнозваженого
ковзного
середнього
(Exponentially Weighted Moving Average,
EWMA):

qavg ( ti ) = (1 − w ) qavg ( ti−1 ) + wq ( t )

, (2)
де i > 1, i ∈ N, t – час, q(t) – поточна довжина черги пакетів, w – ваговий коефіцієнт черги, що визначається як:
wq = 1 − e1 c

(3)
,
де c – пропускна здатність каналу зв’язку.
Мета
Метою даної роботи є створення
формальної моделі інформаційної технології поліпшення якості обслуговування
потоків даних на основі ЛМКП.
У загальному випадку інформаційна
технологія – це система процесів, яка
використовується для створення, збору,
передачі, зберігання і обробки інформації
у відповідній предметній області.
Інформаційна технологія обслуговування потоків даних – це сукупність
методів, процесів і програмно-технічних
засобів, об'єднаних у технологічний
ланцюжок, що забезпечує збір, обробку,
зберігання і відображення інформації з
метою покращення забезпечення QoS на
рівні стеку TCP/IP із використанням
параметричної ідентифікації параметрів
протоколу TCP/IP на основі ЛМКП
передачі даних при уникненні заторів у
комп’ютерних мережах в умовах невизначеності та нестаціонарності.
Постановка задачі
У загальному вигляді постановка
задачі створення такої інформаційної
технології формулюється наступним
чином.
Вважатимемо, що інтервал керування Tcontr складається з послідовних циклів
керування Ti , i = 0, …, n.
На основі ідентифікації параметрів
математичної моделі протоколу TCP/IP
(TCPi) в i -му циклі керування встановити
такі параметри AQM/RED (REDi), що
дозволять мінімізувати кількість відкинутих пакетів (P):
P(TCPi , REDi ) → min ,
(4)
Для розроблюваної технології критерієм ефективності обрано функціональний критерій, що полягає у зменшенні
імовірності втрати пакетів при керуванні
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мережними чергами у TCP/IP-мережах за
алгоритмом RED (1).
Процес передачі даних TCP-протоколом може бути представлений диференціальним рівнянням 2-го порядку [8]:
y′′(t ) + a1 y′(t ) + a0 y (t ) = bp (t ) , (5)
де y (t ) – довжина черги в буфері маршрутизатора (пакети), p(t ) – функція ймовірності втрат пакетів за алгоритмом
RED, a1, a0, b – параметри, що визначаються наступним чином:
2cNτ * + 2 N 2 + c 2τ *2
a1 =
,
(6)
τ (2 N 2 + c 2τ * 2 )
2cN
a0 = *
,
(7)
τ (2 N 2 + c 2τ * 2 )
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2 N 2 + c 2τ *2
(8)
b=
,
2τ *2 N
де c – пропускна здатність каналу зв’язку
(пакети/с), N – кількість TCP-відправників, τ * – рівноважне значення затримки
передачі пакетів із кінця в кінець (с), τ –
RTT-затримка (с).
Для прикладу розглянемо варіант
моделі комп’ютерної мережі, що відображає процес передачі даних TCP-протоколом, який описаний рівнянням (5) у
режимі уникнення заторів із алгоритмом
AQM / RED (рис. 1) [9].

Рис. 1. Структурна схема керування передачею TCP-даних на основі ЛМКП

На рис. 1. Queue – блок динаміки
черги q(t) буфера маршрутизатора, AQM –
блок алгоритму керування швидкістю передачі даних TCP-протоколу на основі
функції втрати пакетів p(t), u(t) – сигнал
керування, що формується за алгоритмом
синтезу ЛМКП, w(t) – вікно передачі даних TCP-протоколу, w*(t) – рівноважне
значення вікна передачі даних TCP-протоколу (задавальний вплив).
Об’єкт керування – це TCP-протокол. Він визначає модель керування потоком мережевих даних (метод ковзного
вікна).
Параметри моделі TCP-протоколу,
що визначають реакцію об’єкта на вхідний сигнал, невідомі.
Для об’єкта керування вихідною
змінною є розмір вікна передачі даних
w(t). Він визначає швидкість (інтенсивність) передачі мережевих даних по каналу зв’язку з ефектом "вузького місця"
(bottleneck).
На об’єкт керування діє невідомий

вхідний сигнал p(t) (функція ймовірності
втрати пакетів), що залежить від мережевого середовища та функціонування мережевих ресурсів (зокрема завантаженості
черги буфера мережевого маршрутизатора q(t), що також є невідомою).
За сигналом виходу об’єкта необхідно в реальному часі:
1) сформувати сигнал керування
u(t), який, компенсуючи дію невідомого
вхідного сигналу p(t), забезпечує асимптотичну стійкість поблизу деякого положення w* (t ) = const з метою стабільної
передачі даних для уникнення перевантажень.
Формування u(t) здійснюється за алгоритмом стабілізації на основі ЛМКП.
Сигнал u(t) на інтервалі синтезу ЛМКП є
еквівалентом невідомого вхідного сигналу p(t).
Таким чином, при компенсації p(t)
має забезпечуватись стабільна передача
мережевих даних з метою повного використання можливої пропускної здатності
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каналу.
2) виконати параметричну ідентифікацію математичної моделі об’єкта керування (процесу передачі даних TCP-протоколу).
Основна частина
На основі методу синтезу локальної
моделі керованого процесу та методу параметричної ідентифікації математичних
моделей процесів передачі мережевих даних розроблено інформаційну технологію
(ІТ) забезпечення QoS на рівні стеку
TCP/IP із використанням параметричної
ідентифікації
параметрів
протоколу
TCP/IP на основі ЛМКП передачі даних
при уникненні заторів у комп’ютерних
мережах в умовах невизначеності та нестаціонарності.
Інформаційна технологія може бути
описана формальною моделлю IT з наступною структурою кортежу множин:
IT = SEND, TCP, RED, REST , (9)
де SEND, REST – відповідно відправник
та отримувач даних,
TCP = tcpi , i = 1, n , n ∈ Ν – множина
ТСР пакетів, n – кількість пакетів,
tcpi = 〈 Port send , Port rest , id , Leng , Flags ,
Wavg , CS , Plevel , Data〉 – кортеж, що описує
екземпляр пакету та містить основні його
характеристики за RFC: 793,
Portsend – порт відправника,
Portrest – порт отримувача,
id – ідентифікатор пакету,
Leng – довжина пакету,
Flags – кортеж прапорців пакету,
Wavg – розмір вікна отримувача,
CS – 16-бітове доповнення суми всіх
16-бітових слів заголовку та тексту. Якщо
сегмент містить непарне число октетів в
заголовку або тексті, останні октети доповнюються праворуч 8-ма нулями для
вирівнювання по 16-бітовій межі.
Біти заповнення (0) не передаються
в сегменті і слугують лише для розрахунку контрольної суми. При розрахунку
контрольної суми значення самого поля
контрольної суми приймається рівним 0,

{

}

Plevel – 16-бітове значення позитивного зсуву від порядкового номера в даному сегменті. Це поле вказує порядковий номер октету, з якого починаються
важливі (urgent) дані.
Поле береться до уваги тільки для
пакетів зі встановленим прапором U,
Data – блок даних пакету.
Flags = 〈 CWR, ECE, URG, ACK, PSH,
RST, SYN, FIN〉 – кортеж прапорців:
CWR – поле встановлюється відправником, щоб показати, що TCP-сегмент
був отриманий з встановленим полем
ECE,
ECE – поле показує, що відправник
підтримує ECN,
URG – поле «Показник важливості»
задіяно,
ACK – поле «Номер підтвердження»
задіяно,
PSH – інструктує отримувача передати дані з прийомного буферу до програми, якій ці дані призначені,
RST – обірвати з'єднання, скинути
буфер (очищення буферу),
SYN – синхронізація номерів послідовності,
FIN – прапорець, якщо встановлений, вказує на завершення з'єднання.
RED = pmax , min th , Wavg , max th - кортеж, що описує функціонування алгоритму керування чергами RED:
pmax – ймовірність відхилення пакету;
minth – мінімальний розмір вікна;
maxth – максимальний розмір вікна;
Wavg – розмір прогнозованої черги;
Елементи головного кортежу SEND,
REST
мають
однакову
структуру:
IP, Port та описують ІР-адресу та порт
відповідно відправника та отримувача.
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Висновки
Таким чином, розроблено модель
інформаційної технології поліпшення
якості обслуговування потоків даних на
основі ЛМКП, де виділено окремі її елементи та показано взаємодію між ними.
Розроблена модель дає можливість
узагальнити структуру та функції даної
інформаційної технології, виділити її
структурні частини та фактори, на які
можна впливати з метою збільшення ефективності механізмів AQM.
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Представлено технологічні та методологічні основи створення і застосування засобів
підтримки прийняття рішень на основі сценарного підходу, архітектуру системи інформаційної підтримки, створення та використання онтологій для побудови сюжетів інформаційної протидії. Детально розглянуто методику аналітичного дослідження, що
базується на використанні інструментальних засобів аналізу і візуалізації інформаційних
потоків і часових рядів. Наведені архітектурні рішення можуть бути використані у системах, що базуються на застосуванні контент-моніторингу інформаційного простору
та сценарному аналізі, а також при проведенні аналітичної та прогнозної діяльності
Ключові слова: сценарний підхід; система контент-моніторингу інформаційного простору; архітектура системи; онтологія понять; моніторинг інформаційного простору; аналітична обробка; інформаційний потік; часові ряди

Вступ
Створення автоматизованої системи
інформаційної підтримки процесів протидії ворожим інформаційним компаніям,
виконання заходів щодо відбиття деструктивних зовнішніх і внутрішніх інформаційних впливів – актуальна проблема сучасності, особливо в умовах ведення інформаційних війн [1-2].
В якості основних завдань такої системи розглянемо:
побудову сценаріїв протидії
інформаційним деструктивним впливам
на основі деякої онтології понять;
контент-моніторинг (безперервний змістовний аналіз) інформаційного
простору з урахуванням знань експертів;
виявлення
закономірностей
(трендів) і аномалій шляхом аналізу динаміки зміни значень окремих факторів;
виявлення
інформаційних
впливів та інформаційних операцій;
прогнозування розвитку інформаційних сюжетів та ситуацій;
оцінка ефективності процедур
інформаційної підтримки прийняття рішень.
Відповідно, для реалізації такої системи інформаційної підтримки процесів,

пов'язаних, зокрема, з національною безпекою необхідно:
створити онтологію понять
предметної області (вузлів – факторів
безпеки
і
відповідних
причиннонаслідкових (казуальних) зв'язків – залежності факторів), визначити вид цільової
функції безпеки об'єктів-вузлів цієї онтології залежно від значень факторів безпеки;
постійно актуалізувати значення факторів безпеки і зв'язків залежно
від результатів моніторингу інформаційного простору та знань експертів;
визначати можливі сценарії на
основі аналізу онтології і виявлення відповідних часткових онтологій;
аналізувати динаміку зміни
значень окремих факторів та зв'язків з метою виявлення закономірностей, прогнозування;
постійно проводити оцінку
ефективності проведеної інформаційної
підтримки.
Для рішення цих завдань, передбачається, що система інформаційної підтримки повинна складатися з трьох основних підсистем (рис. 1): підсистеми введення онтології понять, підсистеми моніторингу інформаційного простору, підси-
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стеми аналітичної обробки, та відповідних інтерфейсів з адміністраторами і користувачами.
Онтології понять предметної
області
Онтологія в даному випадку являє
собою функціональний аналог бази знань,
що відбиває знання експертів про предметної області, тобто в якості вузлів графа
онтології вибираються найважливіші фактори предметної області забезпечення
безпеки, а в якості зв'язків – причинно-
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наслідкові зв'язки між факторами (з
математичної точки зору – граф з направленими ребрами) [3]. Вузлам і зв'язкам
приписуються числові значення, які в подальшому можуть коригуватися. Зв'язки
також можуть мати різну вагу (силу впливу) і бути як позитивними (збільшення
значення першого фактора приводить до
збільшення значення другого чинника),
так і негативними (збільшення значення
першого фактора приводить до зменшення значення другого чинника).

Рис. 1. Архітектура системи інформаційної підтримки

Онтології, як правило, складаються
експертами, але на сьогодні можливо автоматизоване створення онтологій на базі
аналізу текстових масивів (корпусів) відповідного змісту (масивів документації,
повідомлень ЗМІ, науково-технічної інформації тощо).

На рис. 2 наведено набір базових
модулів, що складають підсистему ведення онтологій.
Інструменти ведення онтологій –
сучасні онтологічні редактори, а також
спеціальні СУБД, орієнтовані на зберігання мережевих структур.
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Рис. 2. Склад підсистеми ведення онтологій

Визначення можливих сценаріїв на основі аналізу онтології
Сценарії інформаційної підтримки,
як правило, зв'язуються з певними факторами безпеки (найчастіше об'єктами і вразливостями). Після вибору цільових факторів сценарію в графі онтології виявляються підграфи (часткові онтології), найтісніше пов'язані з вибраними чинниками.
Вибір цільової функції, пов'язаної з
цільовим об'єктом, здійснюється експертами. Найчастіше цільова функція, що
залежить від значень факторів, лінійна,
відрізняються лише коефіцієнти, які підбираються експертно, а потім ітеративно
уточнюються під час експлуатації автоматизованої системи. Лінійна функція дозволяє спрощувати обчислення в разі великої розмірності простору факторів, однак, в деяких випадках через залежності
факторів, цільова функція повинна приймати нелінійний вигляд.
Далі вирішується завдання часткової
оптимізації цільової функції на обраних
підграфах, тобто обчислюється цільова

функція в залежності від змін факторів
безпеки, що відповідають можливим сценаріями.
Динаміка зміни значень окремих факторів і зв'язків
Передбачається постійна актуалізація значень факторів безпеки і зв'язків
між ними залежно від обсягів і змісту повідомлень, що з'являються в цільовому
фрагменті інформаційного простору, і
знань експертів. Для моніторингу інформаційного простору необхідно використовувати спеціалізовані системи контентмоніторингу Web-простору, соціальних
медіа, ЗМІ тощо.
Коригування цільової функції може
виконуватися експертами в залежності від
зміни пріоритетів безпеки, зміни структури графа онтології. Крім того, в результаті використання даної автоматизованої
системи можливе усунення деяких можливих вразливостей в інформаційному
просторі, виявлення «прихованих» зв'язків, зміна існуючих зв'язків між факторами, створення додаткових зв'язків (у тому
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числі, шляхом інформаційної протидії,
впливу на реальні об'єкти інформаційної
інфраструктури як власної , так і ймовірного противника).
Аналіз динаміки зміни значень окремих факторів безпеки і зв'язків в часі (як
по їхньому відображенню в інформаційному просторі, так і внесених експертами)
дозволяє виявляти деякі закономірності
зміни цих факторів (періодичності, тренди, аномалії) шляхом застосування сучасних засобів цифрової обробки сигналів
(регресійний, дисперсійний, вейвлетаналіз тощо), виявляти можливі інформаційні операції шляхом порівняння з відповідними шаблонами їх динаміки, а також здійснювати прогнозування [4].
Оцінка ефективності інформаційної
підтримки безпеки регіону з точки зору
поставлених цілей дозволяє реалізовувати
зворотний зв'язок, тобто коригувати цільову функцію, модифікувати онтологію,
розширювати інформаційну та експертну
підтримку, планувати подальший розвиток системи.
Контент-моніторинг інформаційного простору
Сьогодні мережа Інтернет утворює
значимий динамічний сегмент інформаційного простору, інформаційні потоки,
зміст та обсяги яких необхідно враховувати при проведенні аналітичних досліджень. Основним об'єктом аналізу при
цьому є подієві або тематичні зрізи цих
потоків – масиви інформаційних повідомлень, документів, що відповідають певним подіям або тематикам.
Завдання підсистеми моніторингу
інформаційного простору наступні:
моніторинг цільових об'єктів;
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знаходження релевантних тематичних повідомлень в інформаційному
просторі;
контроль медіаприсутності і
медіаактивністю цільових об'єктів;
виявлення нових об'єктів моніторингу;
формування ретроспективних
фондів для подальшого аналізу.
Для ефективного проведення інформаційно-аналітичних досліджень на основі аналізу контенту мережі Інтернет в
рамках даної системи пропонується послідовність кроків, етапів обробки інформації. Сукупність таких етапів, що базуються на використанні необхідних і доступних інструментальних засобів, спеціальних прийомів, можна розглядати як
методику, процедуру проведення дій, націлених на отримання аналітичних матеріалів, які можуть використовуватися для
підтримки прийняття рішень (рис. 3).
Застосування системи контентмоніторингу інформаційного простору
дозволяє проводити змістовний ретроспективний аналіз, виходити на відповідні
публікації, події, сюжети, виявляти нові,
раніше невідомі фактори безпеки та інформаційні взаємозв'язку.
Інформаційна база системи, що базується на використанні, серед іншого,
мережевого контенту формується засобами контент-моніторингу. Ці кошти охоплюють величезні обсяги інформації (Big
Data) з динамічно зростаючих інформаційних потоків при наявності шумовий
інформації, слабо доступних ресурсів
(Hidden Web, Deep Web), так званого
«прихованого Інтернету» [6].
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Рис. 3. Склад підсистеми моніторингу інформаційних ресурсів

Підсистема аналітичної обробки
Підсистема аналітичної обробки (на
рис. 4 наведено її склад) являє собою аналітичний блок системи інформаційної
підтримки, що забезпечує вирішення наступних завдань:
визначення динаміки тематичних сюжетів;

визначення критичних точок в
динаміці тематичних сюжетів;
відстеження сюжетних ланцюжків, відповідних подій, процесів;
виявлення основних подій і
об'єктів з тематичного сюжету;
виявлення і візуалізація взаємозв'язків подій і об'єктів моніторингу, а
також об'єктів моніторингу між собою.

Рис. 4. Склад підсистеми аналітичної обробки
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У відповідності зі своїм призначенням дана підсистема, разом з підсистемою
моніторингу інформаційного простору,
дозволяє реалізувати наступні етапи інформаційно-аналітичного
дослідження
[5-6]:
формування запиту в середовищі обраної системи. Знаходження тематичних публікацій за запитом за допомогою систем контент-моніторингу;
визначення динаміки тематичних публікацій за запитом;
визначення критичних точок в
динаміці тематичних публікацій;
визначення основних подій у
критичних точках;
виявлення об'єктів моніторингу;
виявлення та візуалізація взаємозв'язків;
прогноз розвитку подій.
Висновки
Представлено архітектуру системи
інформаційної підтримки прийняття рішень, ідеологія створення та використання онтологій для побудови сюжетів інформаційної протидії, детально розглянуто
методику аналітичного дослідження, яка
базується на використанні інструментальних засобах аналізу і візуалізації інформаційних потоків і часових рядів.
Запропоновані архітектурні рішення
можна використовувати при реалізації
систем інформаційної підтримки прийняття рішень, що базуються на контентмоніторингу інформаційного простору та
сценарному аналізі, а так само в якості
бази для проведення аналітичної та прогнозної діяльності.
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Вступ
Розвиток сучасної авіакосмічної
техніки характеризується постійним та
різким зростанням вимог до якості (точності) її функціонування в штатних
експлуатаційних тривалих режимах роботи. На точність вимірювань суттєво впливають, по-перше, стохастичний характер
ряду недостатньо відомих розробникам
збурюючих факторів, які діють в реальних
експлуатаційних
режимах
функціонування, по-друге, різні недосконалості конструкцій самих пристроїв, якщо вони створювалися без відповідного
урахування
характеру
перетворення
вхідних стохастичних факторів в пристроях, що виникають при конкретному
русі їх основи. Існують й інші фактори
негативного впливу на якість вимірювань.
Очевидно, що перераховані фактори не
можуть в визначальній мірі не позначатися на характері та якості первісних процесів перетворення вхідної інформації
конкретними пристроями.
Для утримання показника якості [4]
в найкращих значеннях та виключення
поступових відмов пристроїв необхідно
реалізовувати оптимальні структури систем їх стабілізації або корекції, наприклад, фільтрів-спостерігачів. Сучасні методи багатомірної оптимальної фільтрації
дають можливість знаходити найкращі за
точністю структури обчислювачів для
вирішення різних задач вимірювань, в

яких отримана стохастична інформація
використовується не тільки для формування у подальшому законів управління,
а й для безпосереднього її відображення,
контролю та відновлення якості управління об’єктом.
Постановка і вирішення задачі
Нехай досліджувана розімкнена система управління рухомим об’єктом ілюструється структурною схемою, яка зображена на рис. 1
Як вектор програмних сигналів розглядається n-вимірний вектор r, який вимірюється блоком з матрицею передаточних функцій К, а вимірювання супроводжуються завадою (m-вимірний вектор
ϕ ). Для забезпечення найбільшої близькості n-вимірного вектора x системи до
бажаного n-вимірного сигналу і=Фr у
тракті управління передбачується регулятор, матриця передаточних функцій G
якого синтезується оптимальним чином.
Міра близькості векторів х та і описується
за допомогою випадкової помилки системи ε = x − i .
Матриця Ф розміру n x n характеризує
бажане перетворення системою вектора програмних сигналів r. Вектор впливу r, ϕ суть
центрований випадковий багатовимірний
процес з відомими матрицями спектральних
та взаємних спектральних щільностей
'
S rr' , Sϕϕ
, S r' ϕ , Sϕ' r .
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1 tr{[RG(KSrrK* + KSϕr + SrϕK* + Sϕϕ) −
δe1 = ∫
j − j∞ − R(Φ− R−1Λ)(Srr' K* + Sϕ' r )]δG* +
+ j∞

Рис. 6 Структурна схема незамкненої системи, що синтезується

Запишемо функціонал якості системи:
1
tr ( Sεε' R + ΛS r' ε + Sε' r Λ )dy ,
j −∫j∞

(1)

де функція Sεε' - матриця спектральної щільності вектора помилки ε , tr – слід матриці, R
– вагова матриця.
Із структурної схеми (рис. 1) видно,
що для вирішення поставленої задачі синтезу
спочатку необхідно записати вирази для векторів вихідних сигналів x і сигналів помилки
системи ε :
x = Gu = G ( Kr + ϕ ) ;,
ε = x − i = G(Kr + ϕ) − Φr = (GK− Φ)r + Gϕ

(2)
(3)

За допомогою теореми Вінера-Хінчіна
при врахуванні виразів (2) і (3) й умов некорельованості векторів r i ϕ запишемо транспоновані матриці спектральної щільності
Sεε' та взаємних спектральних щільностей
між програмним сигналом та помилкою S ,
'
rε

S ε' r :
[ r* ( K *G * − Φ * ) + ϕ *G * ] >=

'
+ GS ϕϕ
G*

= (GK − Φ) S rr' + GS r' ϕ
S ε' r = S rr' (K*G* − Φ* ) + (K*G* − Φ* ) +
+ S ϕ' r G*

'

(7)

'
+δG[(KSrr' K* + Sr'ϕK* + KSϕ' r + Sϕϕ
)RG* −

−(KSrr' + Sr'ϕ)(Φ−ΛR−1)R]}ds

Γ*Γ = R;
'
,
DD* = KS rr' K * + KS ϕ' r + S r' ϕ K * + S ϕϕ

(8)

де матриця Г і D – результат вінеровської
факторизації виразів R i DD* , відповідно
T = T0 + T+ + T− =
= Γ(Ф − R −1 Λ)( S rr' K * + S ϕ' r ) D*−1 ;

(9)

де T0 – матриця тільки з поліномів або
чисел, T+ – матриця, усі елементи якої є
правильні дроби з полюсами тільки в
ЛПП комплексної змінної s, T− – матриця,
усі елементи якої є правильні дроби з полюсами тільки в ППП (вінеровська операція сепарації), T0 + T+ - результат вінеровської операції сепарації матриці (9),
запишемо умову, при виконанні якої варіація (7) тотожно дорівнює нулю, як
G0 = T0 + T+

(10)

або G = Γ −1 (T0 + T+ ) D −1

+ j∞

(4)

+ (GK − Φ ) S ϕ' r G* + GS r' ϕ ( K *G * − Φ * ) +

S r'ε =< εr* >=< [(GK − Φ )r + Gϕ]r* >=

'

Підставивши умову (10) в функціонал, отримаємо його мінімальне значення

S εε' =< εε * >=< [( GK − Φ ) r + G ϕ] ⋅
= (GK − Φ ) S rr' ( K *G * − Φ * ) +

'

Тут треба ввести наступні позначення:

+ j∞

e1 =

'

(5)

(6)

Першу варіацію функціонала запишемо у вигляді

1 tr{Γ* [ΓGD + T ]D* δG* +
δe1 = ∫
j − j∞ + δGD[ D*G* Γ* + T* ]Γ}ds

(11)

Результати вирішення аналітичного прикладу процедури синтезу та дослідження його ефективності
Вхідні дані:
Передаточна функція вимірювача
K (s ) =

k
Ts + 1

(12)

Спектральна щільність програмного
сигналу

38
S rr′ =

σ 2r

1

π τs + 1

σ
a2 s 2 + a1s + a0
DD* = r
π (τs + 1)(τ 1s + 1)(Ts + 1)
2

(13)

2

Спектральна щільність завади
σ2
1
′ = ϕ
Sϕϕ
π τ 1s + 1 2

σr σϕ

a2 = A4 = γ 2T 2 τ 2

(14)

π

1
(τs + 1)( −τ1 s + 1)

a0 = k 2 + 2kµγ + γ 2
2a2 a0 − a12 = 2µkγ (Tτ − τ1 (T + τ)) −
− k 2 τ12 − γ 2T 2 − γ 2 τ 2

(15)

2γTτ k 2 + 2kµγ+ γ 2 − a12 =

Взаємна спектральна щільність програмний сигнал-завада
S r′ϕ = µ

σ rσ ϕ
1
π (−τs + 1)(τ 1s + 1)

(17)

Виконаємо факторизацію DD*

+

1
k σr
k
+
⋅
2
Ts + 1 π τs + 1 − Ts + 1

σr σ ϕ
k
1
⋅
+
µ
π (τs + 1)(− τ1 s +1)
Ts + 1

+µ
+

σr σϕ

σ ϕ2
π

1
k
⋅
+
π (− τs + 1)(τ1 s + 1) − Ts + 1

⋅

1
τ1 s + 1

2

γ 2T 2 τ 2 s 4 − (k 2 τ12 + 2µγkTτ1 + 2µγkττ
− 2µγkTτ + γ 2 τ 2 + γ 2T 2 )s 2 +
+ (γ 2 + 2µγk + k 2 ) =
= А4 s − A2 s + A0 = a2 s + a1s + a0
2

=

k 2 τ12 + 2µγkTτ1 + 2µγkττ1 −
− 2µλkTτ + γ 2 τ2 + γ 2T 2 + 2 (γ 2 )

Підставивши необхідні дані з виразів (12–
16), (17), (19) у вираз (9), отримаємо таке
T = Г(Ф−RΛ−1)(Srr′ K* +Sϕ′r )D*−1 =
σ 2 1

µσrσϕ
1
K
×
=ζ  r
+
 π τs +12 (−Ts+1) π (−τ1s +1)(τs +1)


2

π (−Ts+1)(−τs +1)(−τ1s +1) 2 σr
=ζ ⋅
a2s2 −a1s +a0
σr
π

2

= (a2 s 2 + a1 s + a0 )(a2 s 2 − a1s + a0 ) =
= a22 s 4 − (a12 − 2a0 a2 )s + a02

(20)

(Aa +Bτ)s2 −(−B−Cτ+ Aa1)s + Aa0 +C

⋅  2
(τs +1)(a2s2 −a1s +a0)



(18)

Визначаємо чому дорівнює А в виразі (20)
 Aa 0 + C = K + µγ

 Aa 1 − B − C τ = K τ 1 + µγ (τ + T )
 Aa + B τ = µγ T τ
2


C = K + µγ − Aa0

Зробимо заміну(18):

4

a1 = A2 + 2a0 a2 =

×

2

DD* =

= 2µkγ(Tτ − τ1 (T + τ)) − k 2 τ12 − γ 2T 2 − γ 2 τ2

(16)

Бажане перетворення вхідних сигналів:
Ф = 1,0
Ваговий коефіцієнт
R = 1,0 , R −1 Λ = ζ 2
Підставивши необхідні дані з виразів (12-16) в формули (8), отримаємо
Г * Г = 1,0 ; Г = Г * = 1,0

(19)

Знайдемо чому дорівнює а з виразу (19)

Взаємна спектральна щільність завада-програмний сигнал
S ϕ′ r = µ

2

B = Aa1 − ( Kτ1 + µγ(τ + T )) −
− τ( K + µγ − Aa0 )
Aa2 + τAa1 − τ( Kτ1 + µγ(τ + T )) −
− τ2 ( K + µγ − Aa0 ) = µγTτ
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= µγ T τ + τ ( K τ 1 + µγ ( τ + T )) +

Проведем розрахунок значень помилок системи в залежності від зміни параметру γ (таблиця 1).

+ τ 2 K + τ 2 µγ

Таблиця 1.

A ( a 2 + τa 1 + τ 2 a 0 ) =

τ(µγT + (Kτ1 + µγ(τ + T )) + τK + τµγ)
A=
a2 + τa1 + τ2 a0
Підставивши необхідні дані з виразів (19) та (20) у формулу (10), визначимо
оптимальну структуру фільтра G
G = Г (Т
= ζ

2

+ Т

0

+

)D

−1

=

A ( Ts + 1 )( τ 1 s + 1 )
a2s

2

(21)

+ a1s + a 0

Графічна залежність зміни
показників якості неоптимальної і
оптимальної системи

а)

б)
Рис. 2. Залежність відносної дисперсії помилки від експлуатаційних параметрів:
а) без фільтра, б) з фільтром

Важливим критерієм ефективності
виконаного синтезу є дослідження зміни
помилки оптимальної і неоптимальної систем з перебігом часу під час наростання
параметра γ (шум/сигнал).

γ

е, без фільтра

е, з фільтром

10−2

1,3988

0.0175

10−1

1,3986

0.0172

10 0

1,3970

0.0147

1

1,3824

0,0053

10

Проаналізувавши рис.2 відзначимо,
що якість системи покращилась на 2 порядки.
Висновки
Проведений над системою синтез
оптимальної структури, показав доцільність уведення в контур досліджуваної
системи фільтра. Розглядаючи результати
аналізу якості та стійкості математичної
моделі системи з оптимальною структурою.
Розроблена в ході роботи “гнучка”
комп‘ютерна модель синтезу фільтрів
дозволяє знаходити оптимальні структури
для широкого класу лінійних систем.
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Исследуется возможность решения задачи распределения вычислительных ресурсов в
беспроводной компьютерной сети с использованием двухуровневой декомпозиции Данцига-Вулфа. Путем приведения матрицы ограничений математической модели рассматриваемой задачи к виду с блочно-диагональной структурой с выделением независимых
блоков ограничений данный способ позволяет получить решение для задачи меньшей
размерности, которое обеспечивает сопоставимость с результатом выполнения классических потоковых алгоритмов.

Ключевые слова: ориентированная сеть; поток заданной величины; модель линейного программирования; двухуровневая декомпозиция
Введение
В беспроводной компьютерной сети
в соответствии с принятой стандартом
IEEE 802.11 сотовой архитектурой осуществляется между базовыми станциями
как точками доступа, взаимодействующими через распределительную систему
[1]. Вычислительные ресурсы компьютерной сети представляют возможности, в
частности, пропускную способность,
обеспечиваемую компонентами сети в
процессе ее функционирования. Для повышения степени использования радиоканала пакетной радиосети в широком
диапазоне значений трафика в работе [2]
предлагается использовать интегральный
адаптивный протокол случайного множественного доступа с набором специальных процедур. В [3] рассматривается задача повышения живучести и производительности транспортной сети пакетной
радиосвязи путем оптимизации топологии. Проблему пропускной способности
компьютерной сети решает задача распределения потоков. В задачах распреде-

ления потоков сеть представляется ориентированным графом, заданным множествами узлов и связывающих их дуг с поставленными им в соответствие некоторыми положительными весами, характеризующими пропускные способности и
стоимости. Для решения задач распределения однопродуктовых и многопродуктовых потоков известны алгоритмы Форда-Фалкерсона, Басакера-Гоуэна, Клейна,
Гомори-Ху, в основе которых используется теорема Форда-Фалкерсона, определяющая связь величин максимального потока, который может протекать из узла,
называемого источником, в узел, называемый стоком, и минимального разреза,
определяемого суммой пропускных способностей дуг, образующих разрез между
указанными узлами [4-5]. Выполнение
указанных алгоритмов за конечное число
шагов обеспечивается для целых положительных значений пропускных способностей дуг.
Задачи распределения потоков чаще
описываются в классе математических
моделей линейного программирования и

Проблеми інформатизації та управління, 3(51)’2015

41

имеют достаточно большую размерность.
В данной статье предлагается использовать для решения данной задачи декомпозиционный алгоритм Данцига-Вулфа, основанный на блочном программировании
[6].

вычислительных ресурсов заданной величины ∑ fs s = v между узлами s0 и si | i ∈ V ,

Постановка задачи
Рассмотрим задачу распределения
вычислительных ресурсов в беспроводной компьютерной сети с обеспечением
минимальной стоимости в следующей
формулировке. В общем случае станции
базовой зоны обслуживания в беспроводной компьютерной сети связаны ориентированным двухнаправленным графом с
множеством узлов V для обмена информационно-вычислительными ресурсами.
Множество V дополняется множеством
рабочих станций, характеризующих пары
(si , t i ) i ∈V соответственно источников
и
стоков. Имеется также
рабочая станция, характеризующая общий источник s0 для передачи вычислительных ресурсов в узлы si. Базовые и
рабочие станции сети связаны дугами
множества E. Каждой дуге (i, j ) ∈ E соответствуют веса f ij потока по дуге (i, j ) ,

Математическая модель задачи
Математическую модель задачи
представляют целевая функция, ограничения сохранения потока, его неотрицательности и ограниченности. Целевую
функцию представляет соотношение, минимизирующее суммарную стоимость
распределения дуговых потоков:
[MIN ]Z = C T ⋅ F ,
(1)
T
где C - транспонированный вектор
стоимостей транспортировки единицы
дуговых потоков.
Ограничения сохранения потока в
сети записываются для каждого из узлов
R1-R6, S1-S6, T1-T6, S0. Коэффициенты переменных распределения вычислительных ресурсов в данных ограничениях
представляются в виде блочной матрицы
A = Aij i, j = R1, R6,S1, S6 ,T1,T6, S0 . Каждый элемент
Aij = aijk k = i, j = R1, R6,S1, S6,T1,T6, S0

матрицы является

U ij пропускной способности дуги (i, j),

вектором-строкой
aijk = 1∨ 0
потоков

коэффициентов
для i-го узла

cij стоимости транспортировки единицы

потока по дуге (i, j ) . Множество потоков
в графе обозначим F и будем называть
распределением вычислительных ресурсов. Задача заключается в определении
минимальной стоимости транспортировки

0 i

i∈V

характеризующими соответственно общий источник и источники узлов множества V.

Fj =f jk j,k = i, j =R1, R6,S1,S6,T1,T6,S0.



Ограничения

имеют вид:

A11 ⋅ F1 − A12 ⋅ F2 − A14 ⋅ F4 − A15 ⋅ F5 − A1, s1 ⋅ Fs1 = 0,

(2)

−A21 ⋅ F1 + A22 ⋅ F2 − A23 ⋅ F3 − A24 ⋅ F4 − A26 ⋅ F6 − A2,s2 ⋅ Fs2 = 0,

(3)

−A32 ⋅ F2 + A33 ⋅ F3 − A35 ⋅ F5 − A3,s3 ⋅ Fs3 = 0,

(4)

−A41 ⋅ F1 − A42 ⋅ F2 + A44 ⋅ F4 − A4,s4 ⋅ Fs4 = 0,

(5)

−A51 ⋅ F1 − A52 ⋅ F2 − A53 ⋅ F3 − A54 ⋅ F4 + A55 ⋅ F5 − A5,s5 ⋅ Fs5 = 0,

(6)

− A62 ⋅ F2 − A63 ⋅ F3 − A65 ⋅ F5 + A66 ⋅ F6 − A6,s6 ⋅ Fs6 = 0,

(7)

As1s1 ⋅ Fs1 − As1s0 ⋅ Fs0 = 0,

(8)

−At11 ⋅ F1 = −v,

(9)

As2s2 ⋅ Fs2 − As2s0 ⋅ Fs0 =0,

(10)

42
−At22 ⋅ F2 = −v,

(11)

As3s3 ⋅ Fs3 − As3s0 ⋅ Fs0 = 0,

(12)

−At33 ⋅ F3 = −v,

(13)

As4s4 ⋅ Fs4 − As4s0 ⋅ Fs0 = 0,

(14)
(15)

− At 4 4 ⋅ F4 = −v,

As5s5 ⋅ Fs5 − As5s0 ⋅ Fs0 = 0,

(16)
(17)

− At5 5 ⋅ F5 = −v ,

As6s6 ⋅ Fs6 − As6s0 ⋅ Fs0 = 0,

(18)
(19)
(20)

− At6 6 ⋅ F6 = −v,
As0s0 ⋅ Fs0 = v.

Ограничения неотрицательности и
ограниченности дуговых потоков имеют
вид
0 ≤ F ≤U ,
(21)
где U характеризует вектор пропускных
способностей дуг множества E.
Применение
двухуровневой
декомпозиции для решения задачи
распределения вычислительных
ресурсов в беспроводной компьютерной сети
Система (2-20) линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с 361 переменными, характеризующими распределение
F информационных ресурсов, и V + E
ограничениями и представляется в виде
блочно-диагональной структуры. На первом уровне декомпозиции в СЛАУ выделяются 7 независимых блоков: уравнения
(9), (11), (13), (15), (17), (19) представляют
соответственно 6 блоков ограничений,
содержащих по одной переменной F1 , F2 ,
F3 , F4 , F5 , F6 ;
7-й блок ограничений
включает уравнения (8), (10), (12), (14),
(16), (18), (20), содержащие переменные
Fs1 , Fs2 , Fs3 , Fs4 , Fs5 , Fs6 , Fs0 . Уравнения
(2)-(7), связывающие переменные F1 −F6 ,
Fs1 −Fs6 , Fs0 распределения F , представляют совокупность координирующих
ограничений задачи с возможностью сведения их к одному ограничению. Решение
задачи (1) – (21) предусматривает приме-

нение алгоритма Данцига-Вулфа двухуровневой декомпозиции [6]. На первом
уровне декомпозиции определяются переменные, представленные в независимых блоках, на втором уровне решается
координирующая задача с переменными,
характеризующими весовые коэффициенты допустимых базисных решений подзадач с ограничений независимых блоков.
Рассматривается два варианта координирующей задачи. Первый вариант предполагает представление совокупности ограничений независимых блоков единым
выпуклым многогранным множеством;
число ограничений сокращается до 2.
Распределение вычислительных ресурсов
представляется линейной выпуклой комбинацией допустимых решений 7-ми подзадач с ограничениями независимых блоков:
7

F0 =

∑
j =1

Fj ⋅β j

, где

7

∑β

j

= 1, β j ≥ 0 .

(22)

j =1

Во втором варианте ограничения
каждого независимого блока рассматриваются отдельным выпуклым многогранником; число ограничений координирующей задачи включает ограничение,
связывающее переменные независимых
блоков, и определяется числом независимых блоков. Здесь определяются распределения вычислительных ресурсов в узлах линейными выпуклыми комбинация-

Проблеми інформатизації та управління, 3(51)’2015
ми допустимых базисных решений для
F

j

=

∑
k

F

jk

⋅ β

jk

,

∑β

распределений
jk

= 1, β

jk

≥ 0,

,
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Fj :

j = R1, R6 , S1 , S6 , T1, T6 , S0 ,

(23)

k

где F jk - k-е базисное решение для распределения F j .
На рис. 1 и рис. 2 отображается распределение вычислительных ресурсов в
беспроводной компьютерной сети базовых и рабочих станций, полученное с ис-

пользованием соответствующих вариантов декомпозиции, с указанными значениями дуговых потоков, пропускных способностей и стоимостей транспортировки
единицы потока в дугах сети.

Рис. 1. Распределение потоков в беспроводной компьютерной сети базовых
и рабочих станций по первому варианту декомпозиции

Рис. 2. Распределение потоков в беспроводной компьютерной сети базовых
и рабочих станций по второму варианту декомпозиции

Значения F0 = 2 общего распределения вычислительных ресурсов в сети

стоимостью транспортировки C 0 = 3 с весовыми коэффициентами β = {0;0,1;0,1;0,1;0,1;0,1;0,5}
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и распределений

F j = 2 ∀ j = 1,7

вычисли-

тельных ресурсов в узлах стоимостью
транспортировки C j = {2;2;2;2;2;2;2;5} с весовыми
коэффициентами
β = {0;1,0;1,0;1,0;1,0;1,0;1,0;1,0} , полученные для
первого и второго вариантов декомпозиции с использованием соотношений (22),
(23), соответствуют заданному числу
единиц потока v = 2 для транспортировки
между общим источником s0 и источниками s1 – s6.
Выводы
Математическая модель задачи распределения вычислительных ресурсов в
беспроводной компьютерной сети с системой линейных алгебраических уравнений, характеризующих сохранение потоков в узлах, приводится к виду с блочнодиагональной структурой. Применение
двухуровневой декомпозиции ДанцигаВулфа для определения допустимого потока минимальной стоимости с возможностью выделения независимых блоков
ограничений на первом уровне декомпозиции позволяет получить решение, сопоставимое с результатом выполнения
классических потоковых алгоритмов. Варианты декомпозиции предполагают
представление совокупности ограничений
независимых блоков единым выпуклым
многогранником, а также представление
отдельным выпуклым многогранником
ограничений каждого независимого блока.
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ВИЯВЛЕННЯ ПОГІРШЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
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Розглянуто процедуру виявлення процесу погіршення технічного стану авіаційних радіоелектронних засобів у відповідних системах їх експлуатації. Проведено аналіз процедури
виявлення шляхом математичного моделювання, отримані характеристики виявлення
для широкого діапазону вхідних параметрів
Ключові слова: система експлуатації; статистична обробка даних; проектування

Вступ
Як відомо, головним стратегічним
завдання цивільної авіації є забезпечення
безпеки та регулярності польотів повітряних суден. Це завдання вирішується шляхом використання матеріальних, людських та інших ресурсів. У якості таких ресурсів можна вважати авіаційні радіоелектронні засоби (АРЕЗ), що включають
радіолокаційне, радіонавігаційне обладнання, засоби радіозв’язку, пристрої
Служби авіаційної безпеки.
Надійність функціонування АРЕЗ на
етапі їх використання за призначенням
підтримується системою їх експлуатації
(СЕ). До складу СЕ окрім власне засобу
АРЕЗ також входять: нормативна документація, обслуговуючий персонал, процеси, запасні частини, обладнання моніторингу технічного стану.
В цілому система експлуатації АРЕЗ
виконує такі функції: підтримка ефективного використання за призначенням засобу; виконання технічного обслуговування
та ремонту; збирання статистичних експлуатаційних даних щодо визначальних
параметрів АРЕЗ; статистична обробка
зібраних даних; прийняття своєчасних
керуючих та запобіжних дій за результатами статистичної обробки тощо.

Аналіз публікацій
Аналіз публікацій в частині експлуатації АРЕЗ [1 – 3] показує, що питанням
проектування, розробки та модернізації
СЕ приділяється доволі значна увага.

У роботі [4] проведено аналіз щодо
найуживаніших типів моделей інтенсивності відмов, що використовуються під
час експлуатації технічних засобів. Крім
того, автор наголошує на важливості ідентифікації моменту початку погіршення
технічного стану об’єкту експлуатації.
Виявлення (ідентифікація) процесу
погіршення технічного стану є типовою
задачею аналізу розладок. Питання виявлення розладок в галузі радіотехніки були
розглянуті в роботі [5]. Також слід зауважити, що задачі аналізу розладок показників моніторингу для різних сфер науки
та техніки широко розглядаються у сучасній літературі [6 – 10].

Постановка завдання
Виявлення погіршення технічного
стану АРЕЗ ґрунтується на результатах
моніторингу та обробки його основних
параметрів. Такими параметрами можуть
бути як тактико-технічні характеристики,
так і показники надійності радіоелектронного засобу. Як показує практика експлуатації АРЕЗ у загальному випадку ці
параметри носять сугубо випадковий характер.
Погіршення технічного стану АРЕЗ
може виникати внаслідок значної кількості пошкоджень та відмов, старіння радіокомпонент, порушення умов експлуатації
АРЕЗ людиною-оператором, зміни кліматичних умов експлуатації тощо.
Проведений аналіз публікацій [1-11]
засвідчив, що питанням статистичної обробки даних в частині виявлення розла-
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док у СЕ АРЕЗ приділена недостатня увага. Своєчасне та достовірне виявлення
розладок у визначальних параметрах
сприяє підвищенню ефективності СЕ
АРЕЗ, що позитивно впливає на рівень
безпеки та регулярності польотів повітряних суден. Тому в цій статті розглядається задача синтезу та аналізу процедури
виявлення процесу погіршення технічного стану авіаційних радіоелектронних засобів.

Основна частина
Відповідно до [6] до процедур виявлення розладок (а тому і погіршення технічного стану АРЕЗ) висуваються такі
вимоги: 1) процедури обробки даних мають бути швидкими за заданого рівня хибних рішень; 2) процедури обробки мають бути однаково ефективними на всій
множині моментів виникнення розладок;
3) повинна бути забезпечена можливість
оцінювання моменту виникнення розладки; 4) процедура має бути відносно простою для можливості її реалізації в інженерній практиці.
Серед методів виявлення процесів
погіршення технічного стану можна виділити дві групи: класичні з фіксованим обсягом вибірки та послідовні, в яких обсяг
вибірки є наперед невідомим.
Розглянемо задачу виявлення погіршення технічного стану АРЕЗ, що
пов’язане зі зміною його інтенсивності
відмов (середнього напрацювання на відмову).
Аналіз теоретичних результатів в
частині експлуатації АРЕЗ показує, що на
різних етапах їх життєвого циклу можуть
бути використані такі моделі зміни інтенсивності відмов: стрибкоподібна, лінійна,
квадратична, лінійно-стрибкоподібна тощо. У цій статті обмежимось стрибкоподібною моделлю.
Відомо, що час між відмовами АРЕЗ
зазвичай описується експоненціальною
щільністю розподілу імовірностей (ЩРІ).
Тоді у випадку стрибкоподібної моделі
погіршення технічного стану тривалості
часу між відмовами будуть описуватися
такою ЩРІ:

 f ( x), якщо x < k ,
f ( x) =  1
 f 2 ( x ), якщо x ≥ k ,
f1 ( x) = λe − λx ,
f 2 ( x) = αλ e − αλx ,
де λ – параметр інтенсивності відмов
( λ > 0 ), α – коефіцієнт погіршення технічного стану ( α > 1 ), k – момент початку погіршення технічного стану (тобто
кількість зафіксованих відмов до початку
погіршення технічного стану), f1 ( x ) та
f 2 ( x ) – ЩРІ напрацювань між відмовами
до та після початку погіршення технічного стану відповідно.
Крім того, будемо вважати, що на
інтервалі спостереження було зафіксовано n відмов ( n > k ), а ЩРІ моменту виникнення початку погіршення технічного
стану АРЕЗ f k (x ) є невідомою.
Виконаємо моделювання випадкової
величини X – значень тривалості між
відмовами у разі наявності погіршення
технічного стану АРЕЗ. Результати моделювання для початкових даних λ = 10 −3 ,
n = 1000 , k = 500 , α = 3 наведено на рис.
1. На рис. 1б зображені оцінки інтенсивності відмов, які отримані у ковзному вікні шириною 10 відліків за методом максимальної правдоподібності.

xi

i
a) реалізація випадкової величини X
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k

λi

∑x

n−k
α=
k

i

i =0
n

.

∑x

i

i = k +1

Як видно, отримана оцінка залежить
від моменту початку погіршення технічного стану АРЕЗ, тому природно записати
вирішальну функцію у вигляді:

i

y

Рис. 1. Приклад реалізацій напрацювань
між відмовами та оцінок інтенсивності відмов
у ковзному вікні

Функція правдоподібності для досліджуваного варіанту погіршення технічного стану може бути записана у такому
вигляді:
k

= ∏ λ e − λx i
i =1

=λα
n

n−k

−

e

k

− αλx i

=λα

n−k

i = k +1

n

e


−λ



k

n



xi + α ∑ xi 
∑

i =1
i =k +1


(1)

i

Λ (λ , α, k )
,
Λ 0 ( λ, α, k )

де Λ 0 (λ, α, k ) – функція правдоподібності
за випадку α = 1 .
Тоді отримаємо

=

i = k +1

n

∑ λxi − ∑ αλxi
i =1

∏ αλe

∑x

l (λ , α, k ) =

i = k +1

n

,

де величина y послідовно набуває
всіх значень з інтервалу [1; n − 1] .
Альтернативним варіантом одержання вирішальної функції є відношення
правдоподібності

n

i =1

i

i =0
n

i = y +1

Λ (λ, α, k ) = ∏ f1 ( xi ) ∏ f 2 ( xi ) =
k

∑x

n− y
V ( y) =
y

б) оцінки інтенсивності відмов
у ковзному вікні

k

,

де xi – напрацювання до i -ї відмови
АРЕЗ.
Задача виявлення погіршення технічного стану може бути зведена до оцінювання параметру α та його порівняння з
певним порогом. Очевидно, що у випадку
відсутності погіршення технічного стану
цей параметр буде близький до одиниці.
Якщо вважати параметр λ теж наперед невідомим, то використовуючи метод максимуму правдоподібності, необхідно вирішити систему рівнянь
 dΛ (λ, α, k )
= 0,

dα

 dΛ (λ, α, k ) = 0.

dλ
Розв’язком цієї системи є оцінка невідомого параметру α у вигляді

l (λ , α, k ) =

Λ(λ, α, k )
=
Λ 0 (λ , α, k )

n

∏ f (x ) ∏ f (x )
i =1

1

i

i = k +1

2

i

n

∏ f (x )
1

=

i

i =1

n

=

∏f

2

( xi )

i = k +1
n

∏ f (x )
1

=

n
f 2 ( xi )
αλ e − αλx i
=
∏
∏ −λxi =
i = k +1 f1 ( xi )
i = k +1 λe
n

i

i = k +1

=

n

∏ αe

− αλ x i + λx i

=

i = k +1

n

∏ αe

λ (1− α ) x i

.

i = k +1

Взявши логарифм від цієї функції,
отримаємо більш зручну форму запису
L(λ, α, k ) = ln l (λ, α, k ) = ln

n

∏ αe

λ (1− α ) x i

=

i = k +1

=

n

(

) ∑ ln α + ∑ ln (e

∑ ln αeλ(1−α ) xi =

i = k +1

n

n

i = k +1

i = k +1

λ (1− α ) x i

)=

n

= (n − k − 1) ln α + λ(1 − α) ∑ xi .
i = k +1

Тобто вирішальна функція для такого методу може бути записана як
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n

V ( y ) = (n − y − 1) ln α + λ (1 − α) ∑ xi .

(2)

V ( y)

i = y +1

Як видно з виразу (2) для виявлення
погіршення технічного стану в цьому випадку необхідна інформація про значення
параметру λ . Також слід зауважити, що
вираз (2) відповідає так званому алгоритму кумулятивних сум.
Реалізації вирішальних функцій у
випадку об’єктивної наявності погіршення технічного стану АРЕЗ наведені на
рис. 2 (для початкових даних λ = 10 −3 ,
n = 1000 , k = 500 , α = 3 ).

y

a) вирішальна функція за формулою (1)

V ( y)

V ( y)

y

y

a) вирішальна функція за формулою (1)

б) вирішальна функція за формулою (2)

V ( y)

Рис. 3. Приклади реалізацій вирішальних
функцій у випадку відсутності погіршення технічного стану

y

б) вирішальна функція за формулою (2)
Рис. 2. Приклади реалізацій вирішальних функцій у випадку наявності погіршення технічного стану

Реалізації вирішальних функцій у
випадку об’єктивної відсутності погіршення технічного стану АРЕЗ наведені на
рис. 3 (для початкових даних λ = 10 −3 ,
n = 1000 , k = 500 , α = 1 ).

Аналіз реалізацій вирішальних функцій для широкого діапазону змін початкових даних показав, що у випадку застосування процедури (1) необхідно знехтувати декількома відліками на початку та в
кінці реалізації, що призводять до помилок виявлення. Крім того, виникає задача
оптимального підбору порогів прийняття
рішень.
Як видно з рис. 2 та 3, у випадку
відсутності погіршення технічного стану
реалізація функції (1) має коливальний
характер поблизу значення α = 1 , а реалізація функції (2) не містить екстремуму.
У випадку наявності погіршення технічного стану обидві функції мають явно виражений максимум, абсциса якого співпадає з моментом розладки.
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Тобто оцінка моменту початку погіршення технічного стану АРЕЗ може бути
записана у такому вигляді:
k = arg max V ( y ) .
Виконаємо порівняльний аналіз
процедур виявлення з використанням вирішальних функцій (1) та (2) за допомогою моделювання у середовищі Mathcad.
Початковими даними для моделювання були обрані такі значення параметрів: інтенсивність відмов λ = 10 −3 , обсяг
вибірки n = 1000 , момент початку погіршення технічного стану k = 500 , кількість
повторень
процедур
моделювання
N = 100 .
Після генерування випадкових чисел з експоненціальним законом розподілу для вирішальних правил (1) та (2) був
проведений пошук порогів прийняття рішення, для яких значення ймовірності
хибного виявлення прямує до нуля. Цей
пошук здійснювався для випадку, коли
прийняття рішення відбувалося за всією
вибіркою обсягом n (класична процедура
з фіксованим обсягом).
Отримані характеристики виявлення
зображені на рис. 4. На ньому зображені
три характеристики виявлення D0 (α) ,
D1 (α) , D2 (α) . Характеристики D0 (α) та
D1 (α) відповідають процедурі виявлення
(1), але мають різні значення ймовірності
хибного виявлення (0,12 та приблизно рівну нулю відповідно). Характеристика
виявлення D0 (α) була отримана для меншого значення порогу прийняття рішення, ніж D1 (α) . Характеристика D2 (α)
відповідають процедурі виявлення (2).

D (α)
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D2 (α)

D0 (α)

D1(α)

α

Рис. 4. Характеристики виявлення погіршення
технічного стану АРЕЗ

Аналіз графіків (рис. 4) показує, що
процедура виявлення (1) у випадку однакових з процедурою (2) ймовірністю хибного виявлення краще виявляє погіршення технічного стану для значень α < 1,4 .
Якщо зменшити значення порогу прийняття рішення процедури (1), то виявлення
невеликих значень коефіцієнтів погіршення технічного стану покращиться,
проте збільшиться значення ймовірності
хибного виявлення.
Аналіз результатів моделювання для
різних значень моменту початку погіршення технічного стану k показав, що
характеристики виявлення для процедур
(1) та (2) мають приблизно однакові тенденції зростання.
Як відомо, під час продовження терміну авіаційних радіоелектронних засобів відповідно до діючої нормативнорозпорядчої документації розраховують
значення середнього напрацювання між
відмовами. При цьому критерієм закінчення ресурсу засобу є двократне зменшення середнього напрацювання (тобто
двократне збільшення інтенсивності відмов) під час його експлуатації. Як видно з
рис. 4, процедури виявлення (1) та (2) для
випадку α = 2 мають імовірність правильного
виявлення
D1 (2) = 0,96
та
D2 (2) ≈ 1 , що надає можливість їх використання для статистичної обробки експлуатаційних даних під час прийняття

50
рішень у процесі продовження терміну
служби АРЕЗ.
Слід зазначити, що розглянуті дві
процедури можуть дещо модернізовані.
Так, ці вирішальні функції можуть бути
використані під час послідовної процедури виявлення. Наприклад, процедура (1)
може здійснюватися у ковзному вікні певної довжини, а величина параметру k
при цьому вважається постійною і дорівнює довжині ковзного вікна. Як показують дослідження використання послідовної процедури виявлення процесу погіршення технічного стану АРЕЗ дозволяє
значно раніше приймати вірні рішення
щодо зміни показників надійності, а отже,
сприяє підвищенню показників ефективності СЕ цих засобів.

Висновки
Розглянуті актуальні задачі синтезу
процедур виявлення процесу погіршення
технічного стану під час моніторингу систем експлуатації авіаційних радіоелектронних засобів. Аналіз цих процедур
шляхом математичного моделювання показав прийнятні показники характеристик
виявлення. Отримані результати можуть
бути використані під час обґрунтування
процедур обробки статистичних даних в
системах експлуатації авіаційних радіоелектронних засобів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В МЕЖАХ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ОЦІНКИ
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Розглянуто актуальне питання формалізації моделей прийняття рішень з метою їх використання під час розробки інтелектуальних інформаційних технологій для аналізу та
оцінки професійної діяльності, використовуючи багатомірні класифікаційні методи
статистичного аналізу
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Постановка проблеми
Розглянуте в роботі [1] актуальне
питання щодо розробки інформаційної
моделі процесу прийняття (ухвалення)
рішення як складової частини інформаційної технології аналізу та оцінки професійної діяльності виявило низку проблемних областей моделювання зазначеного процесу, що пов’язано з відсутністю
чіткої формалізації атрибутів сутності
«Модель рішення». Проблема полягає в
тому, що атрибути (характеристики) сутності приймають різні значення та можуть бути описані як якісно, так і кількісно, а кількість їх комбінацій сягає декількох десятків, що ускладнює визначення
моделі прийняття рішення в залежності
від їх конкретної комбінації та, як слідство автоматизацію процесу обробки інформації в системах аналізу та оцінки професійної діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій
На теперішній час в теорії управління [2] виділяють три основні моделі прийняття рішень: класичну, поведінкову та
ірраціональну, які, по суті, відрізняються
ступенем формалізації та визначеності
вхідних даних. В роботах [3-4] та вченого
Г.Саймона [5] наводяться лише загальні
характеристики кожної моделі, як правило, якісного характеру, які описуються
більше з погляду їх сприйняття самою
особою, яка ухвалює рішення, а не з по-

гляду оцінки характеристик, що суттєво
ускладнює формалізацію сутності та її
подальше використання у автоматизованих системах обробки інформації шляхом
їх опису в термінах математичних моделей. Більша частина публікацій за тематикою присвячена вирішенню питань ухвалення рішення за допомогою визначених алгоритмів в залежності від вхідних
даних, тобто акцент робиться на використання математичних та статистичних теорій для пошуку рішення, яке буде максимізувати заздалегідь визначений критерій
його ефективності.
Мета роботи
Метою роботи є формалізація сутності «Модель рішення», моделювання
можливих комбінацій оцінок атрибутів
сутності та їх групування в залежності від
класифікація моделей для подальшого використання в алгоритмах роботи інтелектуальних інформаційних систем аналізу
та оцінки професійної діяльності.
Основна частина
Інформаційна модель сутності «Рішення» включає в себе ряд сутностей
другого рівня [1], серед яких своєю складністю з погляду змісту виділяється сутність «Модель рішення», атрибути якої
описуються 5 атрибутами інших сутностей, що робить визначення моделі рішення складним з погляду можливих комбінацій значень атрибутів. Рішення даної
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задачі полягає у розбитті множин оцінок
атрибутів на однорядні групи, або кластери, які будуть характеризувати поняття
раціональної, поведінкової та ірраціональної моделей прийняття рішення. Кластеризація та подальше математичне описування моделей прийняття рішення дозволить використовувати їх під час побудови відповідної інформаційної технології обробки інформації.
Модель прийняття рішення описується наступними характеристиками:
- Засоби виконання операції;
- Методи виконання операції;

- Рівень контролю під час виконання операції;
- Рівень обґрунтування рішення;
- Тип операції, яка виконується.
Представлена на рис. 1. функціональна модель сутності «Модель рішення»
поєднує підходи вчених М. Вудкока і Д.
Френсиса [6] щодо класифікації рівнів
прийняття рішення та Ф. Фіндлера [7]
щодо ступеню структурованості задачі і,
як слідство необхідного рівня творчого
потенціалу, необхідного для її вирішення.

Рис. 1. Інформаційна модель сутності «Модель рішення»

Рівні прийняття рішення за Д. Френсисом [6] умовно класифікуються за порядковою шкалою від рутинного, який
передбачає прийняття рішення в умовах
повної визначеності як до вхідних параметрів так і до вихідних, до інноваційного, який характеризується практично повною невизначеністю, характерною для
розробки нових технологій та методологій.
Засоби та методи виконання операцій також оцінюються за порядковою
шкалою від визначених до невизначених,
тобто мова йдеться про необхідність рі-

шення абсолютно інноваційної задачі,
яка не вирішувалася раніше, або існуючи
методи та засоби повинні бути вдосконалені, або розроблені. Рівень контролю
оцінюється від постійного, тобто безпосереднього контролю керівником під час
виконання операції, до повної відсутності
управління, коли вирішуються творчі та
інноваційні задачі.
Можливі комбінації оцінок атрибутів сутності «Модель рішення» представлені в таблиці 1 та використані в якості
вхідних даних під час класифікаційного
аналізу.
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Таблиця 1. Комбінації оцінок атрибутів
сутності «Модель рішення»
Засоби
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3

Методи
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2

Контроль
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
3
4
3
4
2
2
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5

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

Тип
1
2
3
3
3
3
2
2
1
1
1
2
4
4
5
5
4
5
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7

Оскільки оцінки атрибутів сутності
є категоріальними величинами, в якості
функції відстані в агломеративній процедурі кластеризації використовувався відсоток непогодженості та зважене попарне
середнє в якості правила ієрархічного
об’єднання в кластери. Результат кластеризації представлений на рис. 2. Номера
комбінацій оцінок атрибутів сутності
«Модель
рішенні»
позначені
, що відповідає 30 експериментальним комбінаціям. Комбінації
оцінок
відповідають класичній моделі прийняття рішення, оскільки характеризуються повною визначеніс-
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тю методів та засобів операції, ухвалення
рішення, як правило, відбувається під максимальним контролем з боку керівника,
а його обґрунтування здійснюється на
основі стандартизованих процедур та інструкцій.
Комбінації оцінок
описують поведінкову модель прийняття
рішення, яка характеризується певною
невизначеністю в частині засобів та методів, особа, яка приймає рішення, працює
практично в межах номінального контролю, а операції за типом знаходяться в межах між процесом та консультаційною
діяльністю, можливі прикладні дослідження.
Комбінації оцінок
описують ірраціональну модель прийняття рішення, яка характеризується значною
невизначеністю як в частині методів і засобів, так і в частині здійснення досліджень: прикладних, оригінальних, які передбачають інноваційний рівень обґрунтування рішень.
В результаті кластеризації множина
оцінок атрибутів сутності розділена на
три підмножини, які відповідають трьом
визначеним моделям прийняття рішення.
Діаграма розсіяння (рис. 3) канонічних значень для пар значень дискримінанти функцій дає графічне уявлення про
розподілення (групування) моделей рішень. Комбінації оцінок, які належать однаковим моделям рішень, локалізовані в
певних областях площини. Відстань між
центроїдами ірраціональної та поведінкової моделей прийняття рішення менша
ніж між поведінковою та класичною моделями, що свідчить про слабку межу між
першими двома моделями прийняття рішення та деяку відокремленість класичної
моделі від них, визначену чіткою формалізацією всіх атрибутів, які описують класичну модель.
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Tree Diagram for 30 Cases
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Рис. 2. Дендрограма моделей рішення.
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Рис. 3. Діаграма розсіяння
Результати застосування дерев кла- лення можливих рішень на три групи відсифікації в якості методу дискримінант- повідно до значень атрибутів. Найбільш
ної одномірної кластеризації по категорі- значимими атрибутами за результатами
альним предикторам з використанням ме- аналізу є рівень обґрунтування рішення та
тоду CART також підтверджують отри- методи і засоби виконання операції (рис.
мані за допомогою кластерного аналізу 5).
результати (рис. 4) щодо чіткого розді-
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Classification Tree for Модель
Number of splits = 2; Number of terminal nodes = 3
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Рис. 4. Граф дерева класифікації моделей рішень
Predictor Variable Importance Rankings
Dependent variable: Модель
Rankings on scale from 0=low importance to 100=high importance
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Рис. 5. Важливість атрибутів сутності в процесі класифікації моделей рішення

Висновки
Здійснений в роботі аналіз можливих комбінацій оцінок атрибутів сутності
«Модель рішення» та подальша їх класифікація дозволили описати у вигляді графів та областей простору прийняття рішень моделі трьох визначених типів рішення: класичну, поведінкову та ірраціональну, що надає змогу подальшого їх використання під час алгоритмізації процесів аналізу та оцінки професійної діяльності за допомогою інформаційних технологій.
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Запропоновано архітектуру програмно-апаратного комплексу, що дозволяє інтегрувати
інформаційні потоки локально-вимірювальних вузлів у загальний вимірювальноінформаційний простір, для одночасного, неперервного, автоматичного контролю над
процесами генерації, транспортування і споживання енергоресурсів об’єктами сфери
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Вступ
Перетворення енергії в дорогий товар висуває якісно нові вимоги до вимірювання та обліку цього товару.
Встановлення пристроїв обліку, безумовно, є необхідним засобом підвищення достовірності процесу обліку в цілому.
Проте проведення в цьому вигляді подальшого збору, аналізу і обробки накопиченої пристроями обліку інформації носило доволі неординарний характер. Пристрої обліку (ПО), розсерджені територіально, не дозволяють вести моніторинг поточних показників, контролювати роботу,
забезпечити одночасне знімання показників, проводити обробку отриманих даних.
І в кращому випадку був можливий лише
щомісячний обхід об’єктів обліку з виконанням напівавтоматичного збору накопичених за звітний період даних, що потребує невиправданих (а інколи не посильних) затрат зі сторони експлуатаційної
організації.
У зв’язку з цим актуальним є розгляд можливості реалізації системи, яка
дозволила б об’єднати локальні вузли вимірювань (ЛВВ) для створення єдиного
вимірювально-інформаційного простору.
Запропонована концепція засновується на принципах автоматизованого

енергообліку і, зокрема, на понятті автоматизованих систем комерційного обліку
енергоресурсів (АСКОЕ). АСКОЕ призначена для високотехнологічних вирішення завдань розрахунків за куплену –
продану енергію між суб’єктами ринку
(комерційний аспект), а також вирішення
завдань контролю в цілях виявлення нераціональних втрат і безоблікового споживання (технічний аспект). Ринкові і
структурні перетворення енергосистеми і
суспільства в цілому роблять неможливим в принципі оперативні розрахунки
між суб’єктами без застосування АСКОЕ.
Постановка задачі
Автоматизована система ОЕ призначена для неперервної автоматичної реєстрації кількісних та якісних показників
енергоресурсів, що поставляються постачальником споживачу.
Існуючі програмно-технічні засоби
виробників ПО, як правило, або обмежуються напівавтоматичним зніманням даних (обхідниками безпосередньо з ПО),
або взаємодіють тільки з власними типами ПО, наприклад, «Stat 10x» (ТЭМ),
«Архивист» (ВИС.Т), «ГИС ТБН-Энерго»
(КМ-5), «Пульсар» (імпульсні ПО) та ін.
Що в загальному випадку робить не вигідним їх установку. Розробки іноземних
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компаній, так звані AMR (Automatic meter
reading) системи отримали широке розповсюдження за кордоном США, Канада,
Японія, Франція та ін. В нашій країні дані
системи встановлюються в одиничних
випадках.
Все це вказує на необхідність пророблення єдиної концепції побудови
АСКОЕ, яка б максимально відповідала
існуючим вимогам.
АСКОЕ повинна забезпечувати
обробку даних з максимального числа
(рекомендованих до застосування) ПО,
дозволяти включати в систему нові типи
ПО. Програмне забезпечення АСКОЕ повинно забезпечити можливість аналізу
даних енергоспоживання шляхом порівняння витрат з нормативними показниками, якості надання послуг, забезпечити
інтелектуальну підтримку прийнятих рішень в сфері побудови енергетичних балансів.
Для формування підсумкових звітів про споживання ресурсів ПО АСКОЕ
повинно оброблювати значення з архівів
ПО
добових або, у випадку неможливості їх отримання, часових. Для забезпечення моніторингу стану об’єктів необхідно оброблювати поточні (або миттєві)
показники ПО. Крім цього,
АСКОЕ повинна надати можливість взаємодії з зовнішніми автоматизованими і
неавтоматизованими системами в частині
інформаційного обміну по:
- кількісними і якісними показниками поставлених енергоресурсів в заданий час, в тому числі за поточними показниками;
- підсумковим значенням поставлених енергоресурсів за період, необхідний для розрахунку величини платежів;
- статистичними показниками, необхідних для визначення: об’єму вивільнених засобів бюджету закладу освіти.
Бази даних ПО повинні частково
або повністю дублюватися в єдиній БД
АСКОЕ. Такий принцип дозволяє підвищити живучість АСКОЕ, достовірність
даних в довготривалій перспективі, а також забезпечити усесторонні короткочас-
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ні та довготривалі аналізи та прогнози
процесів енергоспоживання.
В якості каналів зв’язку АСКОЕ
можуть бути використанні канали високочастотного зв’язку по лініям електропередач, фізичні лінії, виділенні або комутовані телефонні лінії, радіоканали, оптоволоконні канали та ін. Канали зв’язку
АСКОЕ можуть, як створюватися спеціально під АСКОЕ, так і бути виділені під
умови АСКОЕ з каналів, призначених для
роботи з іншими технічними системами.
Розробка архітектури автоматизованої системи в цілому сьогодні проводиться на основі усталених методик та поглядів. На практиці доволі часто можна зустріти недостатньо коректні технічні вимоги, що страждають однобоким поглядом на проблему. Вся інформація, що надається замовником розробнику, є несистематизованою і явно надлишковою. Все
це призводить до складності формалізації
задачі і неозорості всього проекту. Тому
при розробці архітектури системи необхідно застосовувати комплексний системний підхід.
На основі проведеного аналізу і вироблених вимог пропонується трьохрівнева модель архітектури системи (рис. 1.).
Перший рівень об’єднує ЛВВ, що
виконують функцію первинної обробки
інформації. На даному рівні виділені ПО з
імпульсним виходом і ПО з можливістю
взаємодії через інтерфейси RS-232, RS485. Як правило, всі лічильники води (а
також лічильники електроенергії, газу і
т.п.) мають імпульсний вихід, а переважна більшість загальнобудинкових лічильників тепла підтримують інтерфейс RS232.

Рис. 1. Архітектура АСКОЕ
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Другий – визначає канали, формати
інформаційних обмінів, спосіб передачі
даних ПО.
Третій рівень поєднує в собі засоби
зберігання, обробки і аналізу даних ПО. В
задачі цього рівня входить надання користувачам
АСКОЕ
максимально
об’єктивної інформації про процес споживання енергоресурсів як окремим споживачем, так і розглянутою інфраструктурою в цілому. Крім цього, варто розглянути питання взаємодії із зовнішніми
інформаційними системами з метою надання облікових даних для їх подальшої
обробки.
З точки зору передачі даних, основний інформаційний потік йде з першого
рівня на третій. Для узгодження протоколів на другому рівні можуть застосовуватися пристрої узгодження і передачі даних (ПУПД). В залежності від характеристик вибраного каналу передачі даних,
ПУПД виконують функцію повторювачів
(узгоджувачів) або приладів інтелектуальної взаємодії з ПО.
Вирішення поставленої задачі
Відсутність системного підходу при
аналізі та постановці задачі призводить до
того, що в процесі налагодження нової
автоматизованої системи з’являється
множина помилок та непогодженостей. Ці
помилки часто виправляються на місці з
допомогою «латок», які ще більше ускладнюють систему.
У зв’язку з цим виникає проблема
вибору потрібної апаратної платформи та
науково-обґрунтованих методів проектування розподілених систем.
Запропонована трьохрівнева модель
представлення системи дозволяє розглядати АСКОЕ з точки зору розподіленої
(децентралізованої) обчислювальної системи, оскільки головною ознакою такої
системи є наявність декількох центрів обробки даних [2]. Дійсно, на нижньому рівні розташовуються ПО, що забезпечують
первинну обробку інформації, на верхньому рівні розташовуються комп’ютери,
що виконують функцію серверів баз даних (БД) і робочих станцій, а також за-

безпечують візуалізацію та взаємодію з
оператором.
Якість функціонування складної системи виражають показники ефективності, що оцінюють ступінь пристосованості
системи до виконання поставлених перед
нею завдань. Найбільш широко використовуються такі показники: вартість, живучість, надійність, швидкодія, пропускна
здатність та ін. [2].
Складна система може бути реалізована з допомогою різних елементів з різними взаємозв’язками. Тому виникає
проблема синтезу при заданих ресурсах
структури, що максимізує вибраний критерій якості її функціонування [1].
Для формалізації задачі синтезу
структури введемо наступні поняття:
Р – множина можливих принципів
побудови системи.
М
–
множина
взаємопов’язаних функцій, що виконується системою. Кожній підмножині принципів
відповідає деяка підмножина функцій
достатня для реалізації вибраних принципів керування.
N – множина взаємопов’язаних
.
елементів системи
Введемо також операцію відображення W – елементів множини M на елементи множини N. Оптимальне відображення повинне забезпечити екстремум
деякої цільової функції
при виконанні заданих обмежень.
В загальному випадку, задачі синтезу оптимальної структури складаються з
визначення (1)-(5) [1]:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Якщо задана умова (1), то синтез
складається в знаходженні (2-5). Якщо (12), то в знаходженні (3-5). Якщо (1-3), то
у визначенні (4-5), тобто раціональному
відображенню
множини
взаємо-
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пов’язаних функцій на множину взаємопов’язаних елементів.
Нехай
– цілі та завдання процесу перетворення інформації;
– склад і характеристика
– алгоритм роботи
ПУПД;
комплексу об’єктів;
–
склад і характеристика програмноапаратних засобів;
блок схема процесу перетворення інформації,
- децентралізова- архітений алгоритм;
ктура розроблюваної АСКОЕ.
Тоді інформаційна модель синтезу
АСКОЕ може бути записана як композиція (6):
(6)
.
де
Або у відповідності з (2.7):
(7)
При побудові моделей
та
потрібно враховувати особливості конкретної мережі передачі даних. Це може обмежувати пропускну здатність, довжину
лінії зв’язку і т.д. Таким чином, забезпечується системний підхід при проектуванні АСКОЕ.
Вибір лінії зв’язку АСКОЕ, по яким
передбачається передача даних ЛВВ, є
основним елементом при проектуванні
системи.
Організація передачі даних по радіоканалу на виділених частотах з великої
кількості об’єктів може виявитися нерозв’язною задачею. Так як при цьому
потрібно враховувати висоту будівель,
профіль місцевості, екранування вищестоячих будівель, потужність передаючих
та приймаючих антен і саме найголовніше
дотримання санітарно-гігієнічних норм по
рівню електромагнітного випромінювання технічних будівлях об’єктів освіти.
Застосування передбачуваної багатьма технології передачі засобами мобільного стільникового зв’язку вельми
складно, у зв’язку з організацією ЛВВ у
підвалах будівель, де рівень сигналу мінімальний або відсутній повністю. Крім
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цього, набувається залежність від стану
каналу провайдера стільникового зв’язку і
роботи його обладнання.
В якості базису АСКОЕ пропонується використовувати застосовувану на
ОДС перспективну автоматизовану систему керування та диспетчеризації
АСУД-248 виробництва НПО «ТеконАвтоматика
До основних задач АСУД-248 відносяться:
контроль роботи і стану ліфту;
керування вуличним освітленням, доступом в службові приміщення;
сигналізація пожежна, охоронна, загазованості, затопленості;
забезпечення
гучномовного
зв’язку.
З технічної точки зору, автоматизована система керування та диспетчеризації АСУД-248, представляє собою програмно-апаратний комплекс, збудований
за модульним принципом з розподіленою
архітектурою.
Архітектура
системи
АСУД-248 складається з трьох рівнів, що
повністю відповідає розглянутій вище архітектурі АСКОЕ.
Розгорнута схема розташування обладнання системи АСКОЕ на об’єкті,
представлена на рис. 2.
В складі ОДС апаратура верхнього
рівня АСУД-248 розташована в диспетчерській обслуговуваного району. Оперативна інформація надходить безпосередньо до чергового диспетчера.
В диспетчерській (третій рівень)
знаходиться ПК, пульт АСУД, що представляє собою промисловий ПК з вбудованим обладнанням АСУД-248, джерело
безперебійного живлення та периферійне
обладнання. ПО верхнього рівня функціонує на ПК під керуванням ОС Windows і
відображає на моніторі диспетчера ситуаційний план району та поточний стан кінцевого обслуговуваного обладнання.
До функції другого рівня відноситься перетворення первинної інформації,
отриманої від датчиків, вимірювачів, перетворювачів та ін., в електричні сигнали,
прийняті в системі АСУД-248 в якості не-
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сучих інформацію і доступних інтерфейсу
обміну даними АСУД-248. Обладнання
другого рівня складається з обладнання
лінії зв’язку і різних за своїм функціона-

льним призначенням ПУПД, для яких в
системі АСУД-248 прийнято назву концентратор.

Рис. 2. Розташування обладнання АСКОЕ на об’єкті

Початковий рівень є джерелом первинної інформації, що представляє собою
аналогові, дискретні, частотні та інші види сигналів. Концентратори з’єднуються з
пультом АСУД за допомогою 2-х (або 4х) провідної низькочастотної лінії, по якій
здійснюється живлення та обмін даними.
На одній лінії може бути підключено до
31 концентратори (паралельно), всього
підтримується до 8 ліній (напрямів). Кожний концентратор в направленні має
унікальний номер від 2 до 32, який вибирається при монтажі схеми.
Централізоване живлення концентраторів є беззаперечною перевагою системи. Встановлення джерела безперебійного
живлення
безпосередньо
в
об’єднаній диспетчерській службі (ОДС),
дозволяє забезпечити функціонування системи у випадку знеструмлення району в
цілому.
Побудова інтегрованого комплексу
АСКОЕ дозволяє уникнути необхідності
пошуку кваліфікованих співробітників,
що забезпечують функціонування системи за рахунок існуючої бази ОДС.

Висновки
Архітектуру АСКОЕ пропонується
розглядати як трьохрівневу модель, що
включає первинні пристрої обробки інформації, комунікаційне середовище та засоби обробки облікових даних верхнього
рівня. В якості критерію ефективності оптимального проектування АСКОЕ доцільно вибрати вартість впровадження системи.
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Розроблено алгоритм і методику визначення структури та оптимізації оцінок параметрів періодичного трафіку та розв’язана задача верифікації оптимальних моделей структури і параметрів багатокомпонентного періодичного трафіку на фоні завади. Поставлений експеримент з оптимального оцінювання періодичного трафіку за допомогою
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Вступ
Проблема виявлення скритої шумом
періодичності трафіку в телекомунікаційних і комп’ютерних мережах є актуальною, вона розв’язується в контексті побудови системи моніторингу та оптимізації
обслуговування трафіку [1, 2]. Розвиток
нових технологій в галузях комп’ютерної
техніки, тенденція ускладнення структури
трафіку, збільшення кількості джерел
електромагнітного випромінювання вимагають розробки нових методів оптимального обслуговування і маршрутизації
трафіку за вибраними критеріями оптимальності та вдосконалення систем моніторингу, однією з функцій яких є виявлення періодичності трафіку на фоні завади [3-4].
Мета дослідження
Метою дослідження є розробка
способу визначення структури і параметрів багатокомпонентного спектру трафіку в телекомунікаційних і комп’ютерних
мережах на фоні завади та його верифікація.
Для досягнення мети ставляться і
розв’язуються наступні задачі:
обґрунтування початкових даних задачі визначення структури і параметрів викривленого завадою періодичного трафіку, вибору критерію оптимальності;

розробка математичних моделей випадкового періодичного трафіку та
завади;
складання та розв’язання рівнянь оптимізації і отримання оптимальних оцінок параметрів періодичного трафіку;
визначення погрішностей оптимального оцінювання параметрів періодичного трафіку;
розроблення алгоритму і методики визначення структури та оптимізації
оцінок параметрів періодичного трафіку в
телекомунікаційних і комп’ютерних мережах.
Постановка
задачі
дослідження
Розроблена у роботі [5] методика
оптимального оцінювання параметрів
першої гармоніки трафіку ускладнюється
і використовується для верифікації структури і параметрів багатокомпонентного
спектру трафіку на фоні завади. Таким
чином, задача спектрального аналізу періодичного сигналу узагальнюється на
випадок дії завади при різних значеннях
сигнал/шум.
Задача в загальній постановці:
1. Відомо:
- гіпотеза про те, що існує певна періодичність трафіку.
- гіпотеза про те, що трафік має складну
багатокомпонентну структуру.
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- завада є адитивною і має спектр, набагато ширший ніж спектр сигналу.
- результат спостереження однієї реалізації зашумленого трафіку, довжиною більше одного періоду, що включає два і
більше сусідніх максимуму або мінімуму.
2. Для розв’язання задачі застосовується метод максимальної правдоподібності у вигляді методу найменших квадратів.
3. Очікувані результати розв’язання
задачі:

- визначення періоду трафіку;
- визначення структури періодичного
трафіку, числа суттєвих гармонік;
- оптимальні оцінки усіх параметрів гармонік: амплітуд, частот і фаз;
- погрішності оптимального оцінювання
параметрів періодичного трафіку;
- типові алгоритм і методика оптимального оцінювання періодичного трафіку на
фоні завад.
Математична модель істинного сигналу [5] ускладнюється і приймає вигляд:

X (t ) = ∑ [ Ak ⋅ (cos (ω k ⋅ t ) ⋅ cos (φk ) − sin (ω k ⋅ t ) ⋅ sin (φk ))]
n

(1)

k =1

де k – поточний номер гармоніки,
Ak
– амплітуда k-ої гармоніки, ωk - кругова
частота k-ої гармоніки, ωk = k ω1,
ω1 кругова частота першої гармоніки,

φk - початкова фаза k-ої гармоніки,
n
– число гармонік.
Аналогічно ускладнюється і математична модель завади:

Y (t ) = ∑ [Bk ⋅ (cos (ω1k ⋅ t ) ⋅ cos(ψ 1k ) − sin (ω1k ⋅ t ) ⋅ sin (ψ 1k ))]
n

(2)

k =1

Bk =

де

Ak
hk

(3)

відношення сигнал/шум по кожній гармоніки, яке використовується для розрахунку амплітуд гармонік завади.
Математична модель трафіку, що
спостерігається:
2
1.525
1.05
0.575
Z( t1)
0.1
X ( t1)
− 0.375
− 0.85
− 1.325
− 1.8

0

0.25

0.5

0.75

На рис. 1 показано реалізацію періодичного трафіку Z(t1), викривленого завадою, при відношенні сигнал/шум hk =
81. Тонкою лінією показане істинне значення X(t1).
Z( t)

1

1.25

1.5

X ( t) + Y ( t)

1.75

(4)

2

t1
Рис. 1. Реалізація зашумленого трафіку при hk = 81

Головний зміст задачі оптимального
оцінювання періодичного трафіку полягає
в тому, щоб по реалізації Z(t1) найкращим
чином з певної точки зору оцінити X(t1) і
показати, які погрішності має отримана
при цьому оцінка X0(t1). Вибір критерію

оптимальності оцінки є формалізацією
цієї «певної точки зору».
Основна частина
Критерій оптимальності оцінок параметрів періодичного трафіку має вигляд:
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S 0( Ak , ωk , φk ) = ∑∑ (Z (t ) − X ( Ak , ω k ,φk , t ))
n

t

(5)

k =1

Критерій включає 3n параметрів
(амплітуди, частоти, фази) гармонік, оптимальний вибір яких дозволяє мінімізувати відстань між Z(t) та X0(t) у просторі
Евкліда, тобто найкращим чином апроксимувати Z(t) оптимальною оцінкою
X0(t). Якщо по якомусь параметру гармоніки критерій (5) є постійним (тобто не
змінюється), це є ознакою відсутності цієї
гармоніки в структурі трафіку.
Для оптимального визначення структури і параметрів викривленого завадою
періодичного трафіку розроблена в роботі
[5] ітераційна процедура узагальнюється
на випадок, коли структура періодичного
трафіку включає n > 1 гармонік.
Ітераційна процедура оптимального
оцінювання параметрів періодичного
трафіку в кожному циклі оцінювання параметрів гармоніки з певним номером
першою включає логічну операцію перевірки існування цієї гармоніки в структурі
трафіку.
Для підвищення точності і прискорення ітераційного процесу пошуку оптимальних рішень нелінійних рівнянь
розроблено рекурсивний спосіб, головна
ідея якого полягає в тому, що оптимальні
значення керованої змінної в ітераційній
процедурі і звуження інтервалів оптимального оцінювання в наступній ітерації
виконують в залежності від отриманих на
попередній ітерації оптимальних значень
керованої змінної, а також довжини і знаку нев’язки.
На кожному кроці ітераційної процедури спосіб включає дві основні арифметичні та логічні операції.
До арифметичних операцій відносяться операція визначення обох границь

x21(q+g) = x20(q) -

2

інтервалу оптимального оцінювання та
операція визначення відповідних цим
границям нев’язок.
До логічних операцій відносяться
операція контролю числа розрядів в границях інтервалів оптимального оцінювання та операція контролю знаків і значень нев’язок.
Алгоритм розробленого рекурсивного способу:
1. Вибір початкового інтервалу
[x10(q), x20(q)] оптимального оцінювання
по графіку залежності нев’язки від керованої змінної так, щоб значення x10(q),
x20(q) знаходилися приблизно на однаковій відстані зліва і справа від точки перетину нев’язкою нульового рівня і мали q
розрядів після крапки (звичайно q0 = 3).
2. Визначення за формулами типу
(6), (7) довжин нев’язки ∆1{x10(q),g},
∆2{x20(q),g}, на границях інтервалу оптимального оцінювання [x10(q), x20(q)] з
точністю до g0 ≥ q0 розрядів після крапки.
3. Перевірка виконання умов «переходу значення нев’язки через нуль» в інтервалі оптимального оцінювання:
∆1{x10(q),g} < 0,
∆2{x20(q),g} > 0

(6)

4. Визначення поправки для границь
наступного звуженого інтервалу оптимального оцінювання:
∆ 2{x 20(q ), g }
⋅ 10 −( q +1 )
∆ 2{x 20(q ), g } − ∆1{x10(q ), g }

(7)

5. Визначення верхньої границі наступного звуженого інтервалу оптимального оцінювання:

∆2{x20(q),g}
10 - (q+1)
∆2{x20(q),g}-∆1{x10(q),g}

(8)
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Після п.2 і п.5 може виконуватися
також перевірка умов досягнення заданої
точності по довжині інтервалу оптимального оцінювання або по значенню
нев’язки.
Ітераційний процес зупиняється у
двох випадках: у випадку досягнення наперед заданого вірного числа розрядів в
границях інтервалу або у випадку досягнення наперед заданого значення довжини нев’язки.
Поправка (8), що має число вірних
розрядів g, забезпечує додавання в наступне більш точне значення границі інтервалу оптимальної оцінки додатково g вірних розрядів. Поправка вноситься в q розряд наступного значення, що відображає
множник 10-(q+1). Вона задається пропорціональною до сумарного відхилення
нев’язки від нуля.
Для складання системи 3n рівнянь
оптимізації оцінок параметрів спектру
трафіку застосовується стандартний метод пошуку таких значень керованих
змінних, які доставляють мінімум критерію (5):

6. Перевірка виконання умови для
верхньої границі інтервалу оптимального
оцінювання.
7. Визначення нижньої границі наступного звуженого інтервалу оптимального оцінювання:
(9)
x11(q + g ) = x21[q + g ,−( - 1)]
де символ (-1) позначає зменшення числа
x11(q+g) в останньому, (q+g)-му розряді
на -1.
8. Перевірка умови для нижньої границі інтервалу оптимального оцінювання.
На цьому цикл визначення «границь
інтервалу – нев’язок – поправки – нових
звужених границь» закінчується і якщо не
виконується умова забезпечення заданої
точності оптимального оцінювання
q1 = (q0 + g0) > Q*
(10)
де Q* - наперед задане число вірних розрядів в значеннях границь (8), (9) інтервалу оптимального оцінювання, яким задається потрібна точність оптимального
оцінювання керованої змінної, тоді з п.2
виконується наступна ітерація.

 T 0 [(Z (t ) − X ( A ,ω ,φ , t )) ⋅ (cos (ω ⋅ t ) ⋅ cos (φ ) − sin (ω ⋅ t ) ⋅ sin (φ ))] = 0
k
k
k
k
k
k
k
∑

t =0

(11)

 T 0 [(Z (t ) − X ( A , ω ,φ , t )) ⋅ (sin (ω ⋅ t ) ⋅ cos (φ ) − cos (ω ⋅ t ) ⋅ sin (φ )) ⋅ t ] = 0
k
k
k
k
k
k
k
∑

t =0
(12)

 [(Z (t ) − X ( A ,ω ,φ , t )) ⋅ (cos (ω ⋅ t ) ⋅ sin (φ ) − sin (ω ⋅ t ) ⋅ cos (φ ))] = 0
k
k
k
k
k
k
k
∑

t =0
T0

Перше рівняння системи (11) дозволяє визначити оптимальні оцінки амплі-

туд гармонік у явному виді за допомогою
формули:

∑ [Z (t ) ⋅ (cos (ω ⋅ t ) ⋅ cos (φ ) − sin (ω ⋅ t ) ⋅ sin (φ ))]
=
∑ [(cos (ω ⋅ t ) ⋅ cos (φ ) − sin (ω ⋅ t ) ⋅ sin (φ )) ]
k

Akopt

k

k

k

t

2

k

(13)

k

k

(14)

k

t

Два інші рівняння дозволяють отримати числові значення оптимальних оцінок частот і фаз гармонік за допомогою
розробленого в роботі [5] графоаналітичного ітераційного методу (ГАІМу).
Абсолютна погрішність оптимального оцінювання періодичного трафіку:

∆X

( t1)

X1230 ( t1) − X( t1)

(15)

Відносна погрішність оптимального
оцінювання періодичного трафіку:
δX ( t1)

X1230 ( t1) − X ( t1)
X ( t1)

(16)
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В прикладі 1 розглядається типовий
експеримент з оптимального оцінювання
періодичного трафіку за допомогою перших трьох гармонік.
Приклад 1. Початкові дані експерименту:
A1=3/3, A2=2/3, A3=1/6, A4=0.
ω1=2π, ω2=2 2π, ω3=3 2π, ω4=4 2π.
φ1=π/3, φ2=π/4,
φ3=π/5, φ4=π/6.
φ1=1.047198, φ2=0.785398, φ3=0.628319
φ4=0.523599.
Відношення сигнал/шум hk=81, нормований період трафіку T0=1.
Параметри завади:
B1=0.111111, B2=0.074074, B3=0.018519
B4=0.000000.
ω11=81.681409, ω12=213.6283,
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ω13=433.539786, ω14=728.849496.
ψ11=0.261799,
ψ12=0.523599,
ψ13=1.047198,
ψ14 = 0.785398.
В результаті експерименту отримані
такі оптимальні оцінки параметрів гармонік:
A10opt =1.081444, A20opt =0.769121,
A30opt =0.178109.
φ1opt=0.974493,
φ2opt=0.635332,
φ3opt=0.62831743.
На рис. 2 представлені реалізації
зашумленого трафіку Z(t1), що спостерігається, істинне значення сигналу
X123(t1) і його оптимальна оцінка
X1230(t1).

2

1
Z( t1)
X123 ( t1)

0

X1230 ( t1)
−1
−2

0

0.5

1

1.5

2

t1
Рис. 2. Реалізація зашумленого трафіку Z(t1), що спостерігається,
істинне значення трафіку X123(t1) та його оптимальна оцінка X1230(t1)

Аналіз графіків дозволяє зробити
висновок, що оптимальна оцінка трафіку
за допомогою трьох гармонік по викривленій завадою реалізації при h=81 досить
точно відображає поведінку періодичного
трафіку.
Висновки
Поставлені та розв’язані задачі обґрунтування початкових даних, визначення структури і параметрів викривленого завадою періодичного трафіку в телекомунікаційних і комп’ютерних мережах. Показано, як ускладнюється і який
вигляд приймає узагальнена постановка
задачі.

Розроблені математичні моделі випадкового періодичного трафіку та завади. Вибрано критерій оптимальності оцінок параметрів та складено рівняння оптимізації параметрів періодичного трафіку.
Розроблено алгоритм і методику
визначення структури та оптимізації оцінок параметрів періодичного трафіку та
розв’язана задача верифікації оптимальних моделей структури і параметрів багатокомпонентного періодичного трафіку
на фоні завади.
В системі Mathcad розроблено програму експерименту, результати якої були викладені в прикладі, що ілюструє
особливості оптимального оцінювання
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параметрів періодичного трафіку. Ця
програма дозволяє виконати значний обсяг експериментів по дослідженню структур і параметрів періодичних процесів,
які спостерігаються на фоні різноманітних завад.
Сучасні методи і засоби обробки
сигналів дозволяють з необхідною для
інженерних розрахунків точністю оптимально оцінювати усі три параметри гармоніки періодичного трафіку.
Відносні погрішності оптимального
оцінювання складають 5 – 10 % в реальних умовах роботи сніферів та інших систем моніторингу трафіку
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The paper presents an alternative approach of observer-based flight control system
design. This approach is based on the application of linear matrix inequality technique.
The design procedure treats the design of both observer and controller by solving the set
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placement location. Simulation results demonstrate the validity and effectiveness of the
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Introduction
The motion of aircraft is considered in
a non-uniform atmosphere. Therefore, the
use of control strategy is necessary for
completing aircraft mission successful. The
application of modern control theory
requires all the states variables to be
available. Thus, the control systems
developed due to modern control theory
application increase the complexity of the
system. To overcome the requirement of
complete state space vector measurements,
observer-based control systems design have
been considered. The development of
observer-based control system reduces the
requirement
of
full
phase
vector
measurements. Observers avoid complexity to
the system and require only computational
resources [1]. The observer design was
originally proposed in works [2-4]. Lately, the
numbers of observer-based control system
design approaches were proposed [5-7].
The design of observer-based flight
control systems are successfully applied in
the area of small Unmanned Aerial Vehicles
(UAV), satisfying manifold requirements
imposed on them [5, 8-9]. The observerbased control system design approaches were
proposed in [5-7]. In [5] the design strategy
involves observer design without reducing

the robustness and performance of the
system. The required level of performance
and robustness is kept due to mixed H 2 H ∞
optimization technique.
The survey on observer design is given
in [10].
It is shown three main observer design
results connected with reduced order, under
separation principle and observers for input
fault detection and identification.
The autopilot design is also may be
performed basing on the available
information about the output variables. This
circumstance leads to the problem of static
output feedback (SOF) controller design.
The main advantage of SOF design is that it
requires only available signals from the plant
to be controlled. Unfortunately, the output
feedback problem is much more difficult to
solve in comparison to state feedback control
problem [11].
The motivation for this research arises
from a desire to reduce the number of
sensors necessary for multivariable flight
control system (FCS) design for civil
aircraft. The research concerns on finding
appropriate solution under linear matrix
inequalities (LMIs) approach [12] for aircraft
control during flight envelope.
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It is known that the design procedure
of observer deals with selecting desired
region poles location. Moreover, the
observer eigenvalues should be faster up to
ten times in comparison to plant eigenvalues.
It results in the observer sensitivity to noisy
measurement, which is not desirable. To
overcome this difficulty procedure of
observer design is proposed basing on
Lyapunov approach.
The main result of this paper is the
FCS design via LMI technique, where the
observer gains and controller structure are
defined by solving the set of LMIs,
simultaneously.
To demonstrate the validity and
efficiency of the proposed approach, the
lateral motion of the aircraft is considered as
a case study.
Problem Statement
Let us consider a problem of FCS
design with incomplete state vector
measurement. The aircraft dynamics is
represented by the following set of equations
x& = A x + Bu
x ( 0 ) = x0 ,
(1)

y = C x
where x ∈ R n is the state space vector;

u∈ Rm is the control vector; y ∈Rp is the
observation vector.
Besides that, the state space matrices
of the controlled plant have the following
dimensions A ∈ Rn×n , B ∈ R m×n, C∈ Rp×n .
It
could be seen that number of measuring
variables p is less than number of all phase
coordinates, n The FCS design is utilized in
terms of restricted number of state variables
measurements. The autopilot design includes
reconstruction of sate space vector by using
a state observer.
In this paper we develop the design
procedure of full-order state observer design
with further state feedback construction such
that the performance of closed-loop system
satisfies selected performance criterion.
Thus, the FCS construction is performed
under the well-known separation principle.

Observer-based Control System
Design via Linear Matrix Inequality
Approach
It is known that the observer estimates
the state variables based on measurement of
the output y and control u variables [2] –
[4]. Let us consider the procedure of
observer-based flight control system design
under LMI approach.
Consider linear time-invariant system
given by (1). Assume that the states x are
approximated by the states x% . The observer
model takes into account feedback
information about observation error and can
be represented as
x%& ( t ) = A x% ( t ) + B u ( t ) + L ( y% ( t ) − y ( t ) )

= A x% ( t ) + Bu ( t ) + LC ( x% ( t ) − x ( t ) ) ,

(2)

where ( x ( t ) − x% ( t ) ) = e ( t ) is a difference
between the real and estimated states
(observation error); L is the observer gain
matrix that has to be chosen such that the
observation error approaches zero as time
increases. From (1) and (2) the observation
error equation dynamics takes the following
form

(

)

e& ( t ) = x& ( t ) − x&% ( t ) ;
x& ( t ) − x%& ( t ) = A x ( t ) + B u ( t )

(

− A x% ( t ) + B u ( t ) + L C ( x% ( t ) − x ( t ) )

)

(3)

= ( A + L C) e (t ).

The error decays to zero if it is
possible to find observer gain matrix L such
that ( A + LC) is asymptotically stable.

Moreover, the eigenvalues of ( A + LC) are
the

same

as

those

of

( A + LC)T =

= AT + CT LT .

The final goal is to control the motion
of the plant basing on the estimated states.
Thus, for the state feedback control based on
observed state variables x% , namely
(4)
u = K x% ,
where K is a constant state feedback gain
matrix that assures that the system is
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asymptotically stable, the state equation
becomes
x& ( t ) = A x ( t ) + B K x% ( t ) = A x ( t )

+ B K ( x ( t ) − e ( t ) ) = ( A + BK ) x ( t ) − BKe ( t ) .

(5)

Combining together (3) and (5), we
obtain
x& ( t )   A + BK −BK  x ( t )
&  = 

 . (6)
A + LC  e ( t ) 
e (t )   0

Equation (6) describes the dynamics of
the observed state feedback control system.
The characteristic equation for the system is
sI − A − BK sI − A − LC = 0 .

It is possible to rewrite the system
dynamics in terms of plant and observer
states, respectively.
 x& ( t )   A
BK
 x ( t ) .
 %&  = 


 x ( t )   −LC A + BK + LC   x% ( t ) 

It is supposed also that the obtained
solution given by (4) minimizes performance
index as
∞

(

)

J = ∫ x% ( t ) Q x% ( t ) + u ( t ) R u ( t ) dt
0

T

T

∞

= ∫ x% ( t ) ( Q + K R K ) x% ( t ) dt ,
T

(7)

T

0

where Q and R are diagonal matrices,
weighting each state and control variables,
respectively. This cost depends on the
trajectory, of x% ( t ) , taken, such that the worst
trajectory will correspond to the worst cost
[13]. The state feedback problem is to select
K for the desired closed-loop properties and
minimize the upper bound xT0 ( t ) P x 0 ( t ) of
the cost function J in (7).
It is known that the observed-state
feedback control system design consists of
two stages: (1) design of state feedback
control law assuming that all states are
available; (2) design a state estimator to
estimate states of the system. Replace the
states in state feedback control law from
stage (1) by the state estimates. Further, they
can be combined to form the observed-state
feedback control system. This principle of

69

independent state feedback and observer
design is referred to as separation principle.
Moreover, the observer design deals with
choice of poles location. They are usually
chosen such that the observer response is
much faster that the system response, but
very fast observers possess with noise. The
proposed approach solves the problem of
observed-state feedback design under LMI
technique. The main advantage of the
proposed design procedure is that there is no
need to define the observer poles location.
The solution of this problem via LMIs gives
the constant state feedback gain matrix K
and observer gain L by solving the set of
LMIs simultaneously. The proposed design
procedure is very simple and utilizes
Lyapunov approach.
The simultaneous observer and
controller design can be formulated with
following theorem.
Theorem. The observer-based system
(6) is said to be statically stable via state
feedback (4) if there exist matrices
M , X2 = XT2 > 0,
Z , and
X1 = X1T > 0,
minimizes γ by satisfying the following
conditions:
 X1 A T + AX1 + M T B T + BM

Q1 2 X1


R1 2 M


γ

 x0

X1Q1 2
−I
0

M T R1 2 

0  < 0,
− I 

xT0 
≥0
X1 

(8),
(9),

A T X2 + X 2 A + CT ZT + ZC < 0, X 2 = XT2 > 0.

(10)

Proof. Let V1 ( x,t ) = x ( t ) P1 xT ( t ) with
P1 = P T > 0 be a candidate Lyapunov
function. The closed loop system (6)
preserves
stability
and
minimizes
performance index (7) if:
& ( x, t ) + xT ( t ) Qx ( t ) + uT ( t ) R u ( t ) < 0. (11)
V
1
1

The condition (11) leads to the
following inequality:
xT ( t ) {AT P1 + P 1A + K T BT P1 + P1BK + Q + K T RK}

× x ( t ) < 0.

Pre-multiplying and post-multiplying right
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and left sides above written inequality by
P −1 :
P1−1A T + AP1−1 + P1−1K T B T + BKP1−1
+

P1−1QP1−1

+

P1−1K T RKP1−1

< 0.

(12)

Let us define the following change of
variables X1 = P1−1 , M = K P1−1 , K = MP1 and
rewrite inequality (12) as
X1AT + AX1 + MT BT + BM + X1QX1 + X1K T RKX1 < 0 (13)
By applying Shur’s Lemma to
inequality (13), it is possible to rewrite as
linear matrix inequality:
 X1 AT + AX1 + M T B T + BM X1Q1 2

Q1 2 X1
−I

12

R M
0


M T R1 2 

0  < 0.
−I 

Once again, using the Schur complement, the
cost
xT0 P1 x0 = x T0 X −1 1x0 ≤ γ ,

is expressed as the LMI
γ

 x 0

x T0 
 ≥ 0.
X1 

P2 = P2T > 0

be a candidate Lyapunov
function. The observer gains can be found if
the following inequality is hold:

}

e T ( t ) ( A + LC ) P2 + P2 ( A + LC ) e ( t ) < 0,
T

Thus, the observer gains can be
evaluated as
L = X −21 Z .

The design procedure reduces to
solving the set of inequalities (8)–(10)
simultaneously. The resulting observer-based
control system operates with desired level of
performance and brings minimum to (7).
Case Study
The state space linearized lateral model
of large four-fanjet Boeing 747 aircraft
flying about equilibrium point (Mach=0.650)
is used as a case study.
The main geometrical characteristics
of the given aircraft are:
– wing reference area, S = 5500 ft2;
– wing span, b = 195.68 ft;
– mean geometric chord, c = 27.31 ft ;
The moments of inertia:
I x = 18.2 ×106 slug − ft 2 ;

This part of the proof considers the
design stage (1) according to the separation
principle. The second part of the proof
considers stage (2) of the design procedure
connected with observer construction.
Let
V2 ( e ( t ) , t ) = e ( t ) P2 eT ( t ) with

{

X2 = XT2 > 0.

or
A P2 + P2 A + CT LT P2 + P2LC < 0.
T

The use of the following change of
variables X 2 = P2 , P2 L = Z reduces to the next
LMIs:

I y = 33.1 × 10 6 slug − tf 2 ;
I z = 0.97 × 106 slug − ft 2 ;

The state space vector of Boeing 747
lateral channel comprises the following
T
variables: x = [ β p r ϕ ψ ] where β is
a sideslip angle, p is a roll rate, r is a yaw
rate, φ is a roll angle, ψ is yaw angle. The
T
control input vector u = [δ a δ r ]
is
represented by aileron and rudder
deflections, respectively.
It is considered operating mode with
true airspeed at Vt = 67.4 m/s. The linear
model in the state space is represented by the
matrices [ A, B ] :

AT X2 + X2A + CTZT + ZC < 0 ,

0
−1.0000 0.1455 0 
 −2.1219
 −5.4500 −1.4700 0.2560
0
0


A =  1.8200 −0.0214 −0.3440
0
0 ;


1.0000
0
0
0
 0
 0
0
1.0000
0
0 
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Disturbance, υ affecting the lateral
motion of the aircraft involves the following
components: the sideslip angle, β, roll rate, p

0.0213 
 0
0.3720 0.3180 


B =  0.0371 −0.9700  .


0 
 0
 0
0 

T

The output vector of measured
variables
is
given
as
follows
T
y est = [ p r ϕ ψ ] . Thus, the observation
matrix has the following structure:
0
0
C=
0

0

H v ( s) = σ v

1 0 0 0
0 1 0 0 
.
0 0 1 0

0 0 0 1

3 Lv
s
1+
Lv
V
⋅
;
2
πV 
Lv 
1 + V s 



and the yaw rate, r, so that υ = β g pg rg  .
In order to simulate the atmospheric
turbulence the Dryden filter is used [13]. It is
considered that aircraft flies at moderate
turbulence.
The transfer functions of forming filter
according to standard MIL–F–8785C [13],
[14] used in simulation to account external
disturbances have the following structure:

 π 
 
0.8
 4b 
V

 4b
Lw1 3 1 + 
  πV
16

s
V
H r (s ) =
⋅ H v ( s).
3b
(1 + ( ) s)
πV
m

The transfer function of forming filter
along the variable ν is possible to rewrite in
terms of sideslip angle, β according to the
phase vector [13], [15]. Thus, for small
angles
β=
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ν
, where U 0 = Vt .
U0

Parameters appearing in the transfer
functions of the forming filters are given as
follows [13], [14]:

H p (s) = σ w

.

Q = diag ([9.6012 1.5456 0.6600 0.0030 4.500]) ;

R = diag ( [8 0.4] ) .

By applying proposed approach of
observer based controller design under LMItechnique, the state feedback gain matrix K
and observer gains L are found. Their
numerical values are given below:
– state feedback gain matrix:
 0.0867 -0.0359 -0.0432 -0.0145 -0.0225
K=
,
-0.4487 0.8621 4.9057 0.3549 6.9358 

b = 59.64 m; Lν= Lw= 533.3 m;

– observer gain matrix:

σν = σw=1.542 m/s.

 6.4457
 2.3130

L =  -2.9231

 -1.3611
-1.9033

The variable b represents the aircraft
wingspan. The variables Lν, Lw represent the
turbulence scale lengths. The variables σν, σw
represent the turbulence intensities. The
computation of these values depends on the
altitude at which the aircraft is flying, wing
span and type of turbulence according to
standard MIL–F–8785C [14].
The weighting matrices Q , R in (7)
have the structure:

 
 s
 

1.1063 
1.8097 0.3608 1.9318 
-0.0123 1.2201 -7.3520 .

-1.2200 -0.5000 0.0000 
6.3425 -0.0000 -0.5000
-0.4478 -0.1573

Table 1 reflects standard deviations of
the aircraft outputs.
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Table 1. Standard deviations of Boeing 747 outputs in a stochastic case
Standard Deviation (Lateral Channel)
Plant
o
σ p , ° /sec
σr , ° /sec
σβ ,
σϕ , o
V = 67.4 m/s

0.0004

0.0007

Performance indices of closed loop
system with observed state feedback in a loop
are given in Table 2.
The simulation results of the closed
loop system taking into account the influence
of the random wind, simulated according to
the standard Dryden model of turbulence
confirm the efficiency of proposed approach.

0.0176

V = 67.4 m/s

Н2-norm

0.5952

Н∞-norm

1.1172

Roll rate, deg/s

0.06

5
0

0.04
0.02
0
-0.02

50

100

-0.04
0

150

Time, s

50

a)

100

150

Time, s

b)

4

40

Heading angle, deg

3

Yaw rate, deg/s

Plant

Performance Index

0.08

10

2
1
0
-1
0

0.0065

Table 2. Performance indices of closed-loop
system

15

Roll angle, deg

0.0727

Results of the simulation are shown in
Figure.

20

-5
0

σψ , o

50

100

150

Time, s

c)

30
20
10
0
-10
0

Actual heading
Reference heading

50

100

150

Time, s

d)

Fig. 1. Simulation results of lateral motion control in the presence of external disturbances:
a) is the roll angle, deg; b) is the roll rate, deg/s; c) is the yaw rate, deg/s; d) is the heading angle, deg

Conclusions
As far as the incomplete state space
vector is available for measuring, the flight
control system for aircraft can be easily
designed by applying observer. Thus, the
unavailable states can be suitable
approximated by restored states. The
proposed solution is very simple and uses

Lyapunov approach. The proposed design
procedure can be solved efficiently by
applying LMI optimization technique. The
main advantage of the proposed approach is
that there is no need to define the region of
observer poles placement. The proposed
approach permits to define the observer
gains and state feedback gain matrix directly
from set of LMIs, simultaneously.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНИХ
МЕТОДІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ОПТИМАЛЬНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ
АЕРОКОСМІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
Національний авіаційний університет
stanislava@i.ua
Досліджені показники ефективності чисельно-аналітичних методів автоматизованого
проектування оптимальних гетерогенних аерокосмічних комплексів за допомогою імітаційних моделей. Виконано цифрове імітаційне моделювання оптимальних комплексів проаналізовані його результати в типових задачах автоматизованого проектування
Ключові слова: гетерогенними аерокосмічними комплексам; точності і вірогідності виміру; різнорідні вимірники; оптимальних вагових коефіцієнтів

Вступ
Пріоритетним напрямком ефективного використання аерокосмічних комплексів є підвищення точності і вірогідності виміру основних навігаційних параметрів руху повітряних судів бортовими, наземними і супутниковими навігаційними системами [2, 4]. Надалі такі
комплекси з різнорідних за фізичними
принципами дії супутникових, бортових
та наземних систем управління повітряним рухом повітряних суден названі нами
гетерогенними аерокосмічними комплексами (ГАКами). Підвищення точності і
вірогідності в таких комплексах досягається за рахунок застосуванням інформаційної та структурної надлишковості й
методів оптимального комплексування
систем. З теоретичної точки зору це позначає застосування оптимальної багатостадійної обробки результатів Подібна
проблема актуальна також і для теорії наближених обчислень, при обробці результатів експерименту, у багатьох інших випадках, коли застосовують різнорідні вимірники, що побудовані на різних фізичних принципах і мають різні погрішності
вимірів.
Мета дослідження
Метою дослідження є аналіз показників ефективності чисельно-аналітичних
методів автоматизованого проектування
оптимальних гетерогенних аерокосмічних

комплексів GPS/INS/GRAS за допомогою
імітаційних моделей. При обґрунтуванні
методики імітаційного моделювання, вибору порядку вхідних даних і опрацюванні результатів використані результати робіт [1-4].
Для досягнення мети вирішуються
наступні завдання:
1. Вибрати дослідження один, найбільш відповідальний режим роботи ГАКу.
2. Дослідити в цьому режимі ефективність чисельно-аналітичних методів
автоматизованого проектування оптимальних гетерогенних аерокосмічних комплексів типу GPS/INS/GRAS, що включають супутникові системи, бортові системи авіоніки; наземні псевдосупутники.
3. Розробити типову імітаційну модель оптимальних ГАКів (рис. 1) для проведення експериментальних досліджень.
4. Виконати цифрове імітаційне моделювання
оптимальних
ГАКів
GPS/INS/GRAS і проаналізувати його результати в типових задачах автоматизованого проектування: синтез комплексу на
макрорівні – на рівні вибору складу систем, сегментів і структури комплексу,
структурний аналіз ефективності створюваного оптимального комплексу, параметрична оптимізація обраної структури
комплексу – вибір оптимальних вагових
коефіцієнтів систем і сегментів комплексу
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для отримання оптимальних оцінок аеронавігаційних параметрів літаків.
З метою скорочення обсягів статтіімітаційні моделі комплексів представлені
однією типовою структурною схемою
рис.1, замість усіх таблиць експериментів
приведені тільки таблиці з вхідними даними і підсумковими результатами.
Постановка задачі дослідження
Інженерну методику автоматизованого
проектування
ГАКів
типу
GPS/INS/GRAS розглянемо на прикладі
відносно простого випадку скалярних гетерогенних вимірювань аеронавігаційних
параметрів.
Імітаційний експеримент проведено
при наступних умовах і припущеннях:
1. Досліджується сертифікований
за вимогами ICAO ГАК у складі систем
INS&ASS, RA, GPS, PL/1 – PL/N.
2. Структура ГАК включає інерційну навігаційну систему (INS), інтегровану з системою повітряних сигналів
(ASS), радіовисотомір (RA), що разом
складають бортову частину комплексу
авіоніки літака; супутникову систему
(GPS), що включає власно GPS, навігаційні супутники GLONASS, WAAS, SBAS
та інші; наземну частину комплексу, що
включає
N=3
псевдосупутників
(pseudollites – GBAS Ground Stations) –
PL1-PL/N – і станцію управління «псевдолітами» комплексу (SBAS Master
Station).
3. Досліджується режим «зниження і точного заходу на посадку середнє магістрального літака за 2 категорією
ICAO на фінішній прямій» в зоні маневрування (Terminal Maneuvering Area –
TMA)
4. Вимірюється одна, найбільш
важлива координата літака – висота
польоту. Задано істинне значення висоти
X0 прольоту дальнього приводу аеродрому, що є категорированим за вимогами
ICAO.
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Основна частина
ГАК включає m=7 гетерогенних систем супутникової частини, бортової частини і наземної частини. Поточна система
позначена індексом J, J=0, mj -1.
Кожна система в одному циклі вимірювань проводить NJ вимірювань висоти Xo польоту повітряного судна. Число
NJ визначається швидкодією J - ої системи вимірювань. При цьому отримується
послідовність результатів вимірювання:
Yi = Xo+ ξi, i = 1, Nj,

(1)

де ξi — адитивна завада, що має математичне сподівання, рівне нулю, і дисперсію
σ2J, відмінну від нуля.
На основі вибірки (1) знаходиться
апостеріорне - експериментальне значення математичного сподівання та дисперсії
результату вимірювань J системи у першому наближенні як m1j* та σ1j*2.
m* 1j =

1
N

∑( Y )

(2)

i

2
1
(3)
( Yi - m* j ) ,
∑
N -1
де індекс j при N для спрощення запису
формул опущено.
Для визначення оптимальних оцінок
паралельним методом знаходяться середнє арифметичні значення m1j* всіх систем
і по ним та апостеріорним дисперсіям
розраховуються оптимальні вагові коефіцієнти gj, j = 0, m-1, для m1j*.
Апостеріорні вагові коефіцієнти gJ
систем і сегментів комплексу знаходяться
по апостеріорним дисперсіям за формулою
1 ( σ * 1,J )2
(4)
gJ =
∑1 ( σ *1,J )2
В результаті вищенаведених дій
отримуються оптимальні апостеріорні
оцінки математичного сподівання m*(Y)
висоти, що вимірюється комплексом за
вказаними двома методами. Середнє квадратичне відхилення оцінки комплексу
визначаються за відомою формулою математичної статистики:

σ * 1j 2 =

∑( m

*

σ* =

1 ,J

− m* ( Y ))2

J −1

(5)
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бити висновки щодо ефективності методів, точності вимірювань і моделювання.
Всі розрахунки виконуються за допомогою спеціально розробленого пакету
прикладних програм.
Вхідні дані і результати імітаційного
експерименту подані в табл. 1.

Виконується порівняльна оцінка
критеріїв точності різних методів і сегментів комплексу поміж собою, а також визначення відносних ефектів запропонованого паралельного методу (ПМ) [3] оптимальної обробки результатів вимірювань
порівняно з методом найменших квадратів (МНК). Це дає також можливість зро-

Рис. 1. Узагальнена структурна схема імітатора ГАКів GPS/INS/GRAS
Таблиця 1. Вхідні дані експерименту
№
п/п
1
1
2

3

k

0

1

2

3

4

5

6

2
Тип системи
Дисперсії систем,
Dk, м2
Продуктивність
систем Nk, вимірів/цикл

3
INS

4
ASS

5
RA

6
GPS

7
PL0

8
PL1

9
PL2

602

152

102

52

32

22

12

12

8

6

4

3

3

3

Таблиця 2. Результати порівняльного аналізу точності сегментів і комплексу в цілому по МНК і
ПМ оптимальному оцінюванню, n=103. В чисельнику подані проектні значення, в знаменнику –
експериментальні значення оцінок
k
0
1

Метод
1

2

МНК

2
ГАК
БС

3

НС

4

ГАК

5
6

ПМ

БС
НС

ГАК
3
1,0*
1,0
0,504432
0,504490
3,779863
3,737052
1,0
1,0
0,153703
0,152560
0,988555
0,988294

БС
4
1,984127
1,982200
1,0
1,0
7,493275
7,407572
6,506044
6,554804
1,0
1,0
6,550204
6,478068

На рис. 2 показана загальна схема
імітаційного експерименту. За цією схе-

НС
5
0,264560
0,267591
0,133453
0,134997
1,0
1,0
1,011578
1,011845
0,152667
0,154367
1,0
1,0

δ,%
6
0,0

δ,%
7
–0,097

δ,%
8
1,146

0,011

0,0

1,157

–1,133

–1,144

0,0

0,0

0,749

0,026

–0,744

0,0

1,144

–0,026

–1,101

0,0

мою по вхідним даним табл. 1 отримані
результати імітаційного експерименту,
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що подані в табл. 2, 3. Ці таблиці містять
результати порівняльного аналізу точності сегментів і комплексу в цілому при обсязі вибірки n=103. Як видно з таблиць,
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комплекс складається з трьох бортових
систем, однієї супутникової системи і
трьох псевдолитів.

Рис. 2. Загальна схема імітаційного експерименту
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Таблиця. 3. Результати порівняльного аналізу зміщеності оптимальних МНК і ПМ оцінок при
n=103
k
0
1
2
3
4

Метод
1
МНК

2
ГАК
БС
НС
ГАК

5

ПМ

БС

–0,056308

НС

0,015926

6

ΔM, м
3
–0,068458
–0,180667
0,04375
0,014244

δ ×10-3%
4
–5,704861
–15,056
3,645833
1,187015*
–4,806058*
–4,692000
–3,208551*
1,327129
2,747158*

ГАК
5
1,0
0,378909
1,564762
1,0

БС
6
2,639153
1,0
–4,129638
–3,952772

НС
7
0,639075
–0,242152
1,0
1,118039

–0,252987

1,0

–0,282849

0,894423

–3,535451

1,0

∗Значення індексного показника ефективності ПМ оцінок відносно МНК
ного пошуку оптимальних рішень морфоВисновки
логічним та іншими способами.
По результатам імітаційного експерименту можна зробити такі висновки:
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Розглянуто особливості архітектури мереж DTN. Визначено основні відмінності роботи
протоколів від традиційних мереж. Наведено напрями застосування та приклади
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Вступ
Розвиток інформаційних, зокрема,
мережних технологій та прагнення їх
застосування в нових спеціальних галузях
(дистанційний
збір
інформації
у
важкодоступних областях нашої планети,
у космічному просторі тощо) призводить
до
появи
різноманітних
способів
комунікації та створення мереж нового
покоління.
Однією з таких є мережі, толерантні
до затримок і частих розривів зв'язку
(англ.
Delay
&
Disruption-Tolerant
Networking).
В даному випадку розглядаються не
затримки, що спричинені транзитними
вузлами чи впливом пропускної здатності
каналу зв'язку. Додаткові затримки, які
з'являються при передачі даних, не
залежать від обсягу та швидкості
передачі. Такі затримки породжуються
довжиною пройденого сигналом шляху і
швидкістю його поширення в середовищі
передачі.
Концепція цієї архітектури лежить в
основі міжпланетного Інтернету (IPN), що
є проектом NASA і використовується для
мереж наддалекого космічного зв'язку.
Окрім
цього,
основа
даної
архітектури закладена в роботу сенсорних
мереж, які використовують підключення
за розкладом, наземних бездротових
мереж, що не можуть нормально
підтримувати
з’єднання
точка-точка,
супутникових мереж
з
помірними

затримками і періодичністю зв'язку, і
підводних акустичних мереж з помірними
затримками
і частими
перебоями,
пов'язаними з факторами навколишнього
середовища [1-2].
Однією з основних особливостей
якості роботи комп'ютерної мережі є
надійність передачі інформації по мережі,
а
саме,
ймовірність
доставки
повідомлення до одержувача, час, за який
це повідомлення буде доставлено, і
рівнозначність
відправленого
та
отриманого повідомлень.
Однак, існують ситуації, в яких
показник
ймовірності
того,
що
повідомлення
взагалі
дійде
до
приймаючого пристрою, може прагнути
до нуля. Так, наприклад, у випадку
порушення або відсутності відповідної
технічної інфраструктури сигнал просто
не дійде до найближчого вузла комутації,
як це може бути у випадку природних чи
техногенних катастроф [3].
Постановка проблеми
В одній з найважливіших для
людства космічній галузі в даний час
дуже істотною проблемою є збільшений
часу відгуку сигналу, яке спостерігається
при
сеансах
міжпланетного
та
супутникового зв'язку. Наприклад, у
випадку передачі сигналу на орбітальні
станції інших об'єктів Сонячної системи
час затримки може досягати декількох
годин. Сигнал із Землі до Марсу йде
декілька хвилин, зворотний шлях займе
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ще стільки ж. До того ж, потрібно ще
враховувати обертання планети. Якщо
намагатися встановити зв'язок з чимось,
що знаходяться на поверхні, то після того
як планета повернеться, ця можливість
буде втрачена, і доведеться чекати, поки
вона не зробить повний оберт. Окрім
затримок,
проблема
посилюється
підвищенням
кількості
спотворених
даних через перешкоди, викликані
зовнішніми
факторами,
зокрема,
перекриття шляху сигналу космічними
об’єктами невеликого розміру, сонячна
активність і таке інше[4].
Не викликає сумніву той факт, що
надійність забезпечення наддалекого
космічного зв'язку є дуже актуальною в
даний час. Навіть якщо розглядати таку
знайому всім область як використання
мобільного зв'язку, то і в цьому випадку
також
в
сучасних
комунікаційних
мережах мобільної телефонії часто
зустрічаються ситуації, при яких стає
неможливим передавати інформацію в
мережі. Наприклад, у випадку великого
завантаження базової станції мобільної
мережі і перевищенні максимально
допустимого (критичного) часу відгуку
виконання запитів до сервера виявляється
проблематичним. Щоб змінити ситуацію в
кращу сторону було безліч спроб
розробити нові протоколи (правила
передачі даних у мережі), так як існуючі
традиційні протоколи з таким завданням
не справляються. Передача даних може
взагалі не відбутися, і повідомлення може
не бути отримано в силу особливостей
існуючих протоколів.
Проблемам розробки, дослідження
теорії та практики, механізмів і
протоколів архітектури DTN мереж
присвячені фундаментальні праці В.
Серфа, С. Барли, Р. Даста, К. Фолла, Е.
Хука, К. Скотта, Л. Торджесена, Г. Вайса.
Питання збіжності протоколів даних
мереж
з
Інтернет
протоколами
розглядались і вирішувались у працях
таких науковців і практиків, як М. Дж.
Деммер, Дж. Отт, С. Пероу.
Розробкою
протоколів
безпеки

передавання даних через DTN мережі
займались С. Симигтон, С. Фаррел, Г.
Вайс, П. Ловелл, М. Рамадас.
Проте в практичному відношенні
залишається
невирішеною
проблема
розробки
ефективного
протоколу
маршрутизації через дані мережі. Дану
проблему досліджували у своїх наукових
працях К. Фолл, С. Джейн, Р. Патра, Дж.
Алонсо, Дж. Легуа, Т. Фрідман, В. Конан.
Мета дослідження
Метою дослідження є проведення
огляду толерантних до затримок мереж,
проаналізувати
їх
перспективність.
Виявити актуальні питання і проблеми.
DTN і їх протоколи
В даний час сценарій роботи
традиційних протоколів для роботи мереж
базується на певних припущеннях. Так,
одним з головних припущень, що лежать
в основі стандартного протоколу для
комп'ютерних мереж TCP / IP, є те, що
часи затримки на всьому протязі шляху
пакета від джерела до місця призначення
невеликі. Для встановлення з'єднання в
протоколі TCP використовується правило
«тристороннього рукостискання»: час
встановлення з'єднання пропорційний
значенню часу затримки пакету в мережі.
Але якщо затримки часу є достатньо
великими, то, наприклад, звичайний веббраузер, як правило, видає повідомлення
типу «інформація не зможе бути отримана
користувачем або сервер не знайдено».
Крім того, слід зауважити, що перед
відправкою пакета в традиційних мережах
необхідно здійснювати перетворення
адреси з доменного імені в IP-адресу, а
потім з IP-адреси в MAC-адресу. Таке
перетворення
припускає
наявність
відповідної інфраструктури, а саме:
певних DNS-серверів, маршрутизаторів,
шлюзів і т.д. Якщо така інфраструктура
відсутня, працездатність мережі буде
порушена практично на всіх рівнях моделі
взаємодії відкритих систем, починаючи з
відсутності зв'язку на фізичному рівні і
закінчуючи
неможливістю
роботи
програм на верхньому рівні. Через великі
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затримки замість IP адресації і системи
DNS
використовують
уніфіковані
ідентифікатори ресурсів.
Отже, існуючі протоколи Інтернету
працюють не дуже добре в деяких
середовищах, через вбудовані в них
фундаментальні припущення:
• шлях з кінця в кінець між
джерелом і адресатом існує на період
тривалості сеансу зв'язку;
• повторні передачі лежать в основі
своєчасного і стабільного зворотного
зв'язку від одержувачів даних, що є
ефективним засобом для виправлення
помилок передачі;
• втрати є відносно невеликими;
• всі маршрутизатори і кінцеві
станції підтримують протоколи TCP / IP;
• програмам верхнього рівня не
потрібно турбуватися про надійність
передачі;
• механізм безпеки, реалізований на
кінцевих вузлах, достатній для вирішення
більшості проблем;
• пакетна комутація є найбільш
підходящою
для
сумісності
і
продуктивності;
• вибір одного маршруту між
відправником та одержувачем достатній
для
досягнення
прийнятної
продуктивності зв'язку.
Архітектура DTN задумана, щоб
відійти від більшості з цих припущень, на
основі ряду принципів проектування:
• використання змінної довжини
(можливо довгі) повідомлення (не потоки
або пакети обмеженого розміру) як
абстракцій зв'язку, щоб допомогти
підвищити
здатність
мережі
до
планування або вибору шляху, коли це
можливо;
• використовується синтаксис імен,
який підтримує широкий спектр імен та
адресних конвенцій для підвищення
сумісності;
• використання сховища в мережі,
щоб підтримувати операції зберігання і
передавання по декільком шляхам і
протягом потенційно тривалих періодів
часу (підтримка роботи в середовищах, де
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може бути багато шляхів або жодного
шляху від відправника до одержувача),
тобто не вимагається існування повного
шляху між джерелом і адресатом;
• забезпечення механізмів безпеки,
які захищають інфраструктуру від
несанкціонованого використання, шляхом
відкидання трафіку якомога швидше;
• забезпечення
класів
обслуговування, варіантів доставки і
способу відображати корисний термін
служби даних, дозволяє мережі краще
передавати дані для задоволення потреб
[1].
Таким чином для вирішення
проблем TCP/IP протоколів в мережах з
великими
затримками при передачі
повідомлень розроблені нові протоколи
для архітектури DTN [5]. Дані протоколи
засновані на парадигмі «зберігати дані і
перенаправляти їх далі». Ці протоколи
оперують
спеціальними
одиницями
інформації – bundle (англ. повідомлення,
пучок). По суті, bundle — це
повідомлення, що містить в собі, поряд зі
значимим для докладання вмістом, також і
необхідну для маршрутизації інформацію.
Вузли
DTN,
обмінюючись
повідомленнями bundle, зберігають їх. У
міру появи зв'язку з наступним вузлом
даний bundle пересилається далі, поки не
буде досягнутий вузол призначення або
час життя bundle закінчиться.
Bundle Protocol (BP) працює між
прикладним і транспортним рівнями
моделі взаємодії відкритих систем і
координує роботу режиму операцій
зберігання
і
передавання.
Для
передавання використовує місцеві для
мережі протоколи, в якій він працює.
Інтерфейс між BP і набором
міжмережних протоколів називається
рівнем конвергенції. На цьому рівні
працює
протокол
LTP
(Licklider
transmission
protocol),
який
також
називають longhaul (далекомагістральний)
transmission
protocol.
LTP
робить
автоматичний запит повторної передачі
даних шляхом вибіркового отримання
звіту про прийом. Він стабільний і не має
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ніяких узгоджень або рукостискань. LTP
призначений для забезпечення надійності
заснованої на повторній передачі через
канали зв’язку, що характеризуються
надзвичайно великим часом прийому і
передачі повідомлення в обидва кінці
та/або частими перервами у зв'язку.
Зв'язок по міжпланетному простору є
найбільш яскравим прикладом такого
зв’язку. LTP принципово спрямований на
підтримку далекомагістральної надійної
передачі в міжпланетному просторі, але
має застосування в інших середовищах[1,
6-7].
Спочатку архітектура DTN була
задумана як «Міжпланетний Інтернет», а
в даний момент являє собою набір
протоколів для мереж з великим часом
затримки сигналу і отримує все більше
застосування.
Оскільки
традиційний
протокол передачі даних прикладного
рівня за семи рівнями моделі OSI не може
вирішити виникаючі в нових умовах
проблеми, тобто працювати в DTN
мережах через свої особливості, такі як
численні пари «запит-відповідь». Отже,
виникає
необхідність
у
часткової
модифікації
програм
і
протоколів
прикладного рівня для роботи в мережах
DTN.
Протоколи
DTN
істотно
відрізняються від звичних протоколів
(наприклад, ТСP або UDP). При цьому
поточний стан каналу зв'язку не впливає
на доставку даних. Для вищезгаданих
протоколів при неможливості доставки
даних, в момент їх передачі, вони
видаляються. В основі роботи архітектури
DTN мереж лежить принцип збереження і
передачі: «Store and Forward»[3].
Основний сервіс рівня bundle являє
собою
негарантовану
доставку
одноадресного
повідомлення
з
пріоритетом та без підтвердження. У
якості
опцій
підтримуються
підтвердження доставки та передавання з
опікою. Якщо додатки самостійно
«бажають» контролювати передачу даних,
така можливість надається.
Передача повідомлення з опцією
опіки включає в себе передачу разом з

повідомленням
відповідальності
за
надійну доставку між вузлами DTN по
мережі.
Вузли,
які
отримали
повідомлення
і
згодились
взяти
відповідальність за його надійну передачу,
називаються опікунами або хранителями.
Якщо додатку не потрібна передача з
опікою, то механізм надійної передачі
покладено на протоколи нижніх рівнів.
Якщо додаток дав запит на передачу з
опікою, а сусід не може надати дану
послугу, то повідомлення може бути
передано через декілька вузлів DTN перш
ніж знайде хранителя. Для сусіда запит на
передачу
з
опікою
носить
рекомендаційний
характер.
Період
зберігання або час життя даних,
маршрутна
інформація,
клас
обслуговування вказані у службовому
блоці повідомлення. Вводиться механізм
для
видалення
застарілих
даних.
Використовуються черги для класів
обслуговування.
Дані
з
вищим
пріоритетом будуть відправлені раніше,
але різні черги для кожного вузла
призначення [1, 6]. Оскільки взаємодія
може відбуватися між додатками з різних
типів мереж, для забезпечення безпеки
даних при передачі через мережі DTN
були розроблені сервіси для BP. Є чотири
типи блоків безпеки, які можуть бути
включені в повідомлення. Це блок
аутентифікації
повідомлення,
блок
цілісності, блок конфіденційності і блок
розширеної безпеки[8].
Таким чином, якщо в якийсь
проміжок часу не має маршруту для
передачі даних на вузол призначення або
проміжний вузол, дані зберігаються.
Після
відновлення
зв’язку
дані
передаються далі. Одночасно з розробкою
подібних протоколів постає проблема
оцінки надійності та якості роботи такої
мережі. Тому моделі надійності для
мереж, що працюють на традиційному
протоколі TCP, у випадку DTN мережі, не
підходять. Крім того, при збереженні
апаратної частини комп'ютерної мережі
при переході на протокол DTN зміниться
сегмент
транспортної
мережі,
що
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відповідає за технологію передачі даних.
Для вирішення питання збіжності
стеку протоколів TCP/IP і протоколів DTN
був
запропонований
TCP-based
convergence-layer
protocol
(TCPCL).
TCPCL - це протокол DTN, що працює на
рівні конвергенції прикладного рівня, для
взаємодії BP і TCP протоколів [9]. IBR-
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DTN (iterated best response-DTN) –
програмна платформа для додатків DTN,
забезпечує
інтерфейс
програмного
забезпечення для обміну даних і їх
маршрутизації [4].
На рис. 1 представлено положення
BP протоколу і рівня конвергенції в
моделі TCP/IP [9].

Рис.1 Положення BP протоколу і рівня конвергенції в моделі TCP/IP.

Маршрутизація в DTN.
Протоколи
маршрутизації,
в
залежності від того, коли обчислюється
маршрут, поділяються на проактивні,
реактивні та гібридні.
Проактивні протоколи, які ще
називають превентивними, табличним або
активно-адаптивними, з початку своєї
роботи на основі топології мережі
формують повну таблицю маршрутизації.
Такий підхід використовують протоколи в
мережах з надійним постійним зв’язком.
Реактивні протоколи,
які ще
називають протоколи за вимогою або
пасивно-адаптивні, починають пошук
маршруту при наявності даних для
передачі. Даний підхід реалізується на
алгоритмі повені, при якому перший
пакет даних або службовий пакет
протоколу відправляється усім сусідам.
Вони в свою чергу – своїм сусідам і так
далі, доки пакет не дійде до вузла
призначення. Маршрут з найменшою
кількістю проміжних вузлів фіксується у
вигляді переліку здіяних вузлів від
відправника до призначення. В даному
випадку необхідно враховувати затримку
на обчислення маршруту при першій
передачі.

Гібридні протоколи використовують
поєднання проактивного і реактивного
підходів[4,10].
За принципом передачі даних
існуючі протоколи маршрутизації можна
поділити на[11]:
• протоколи
односпрямованого
пересилання, в яких трафік прямує від
вузла відправника до вузла призначення;
• протоколи
широкомовного
пересилання, в яких трафік отримують всі
вузли;
• протоколи гібридного підходу, в
яких трафік отримує певна кількість
вузлів.
Протоколи
односпрямованого
пересилання
використовуються
у
випадках
повної
інформації
про
топологію і стан мережі.
Протоколи
широкомовного
пересилання
використовуються
при
відсутності або мінімуму інформації про
топологію
мережі.
Можуть
бути
корисними у випадках неможливості
повторної передачі даних. В якості
недоліку даного типу можна вказати
велику кількість копій одних даних в
мережі[4].
Період
зв’язку
між
вузлами
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називають
контактом.
Розрізняють
основні види контактів [1]:
• постійні – доступні постійно,
наприклад з’єднання мережі Інтернет;
• за вимогою - з’єднання, що
встановлюються за вимогою однієї з
сторін, наприклад dial-up;
• переривчасті за розкладом з’єднання, що встановлюються за певним
розкладом,
наприклад
зв'язок
з
низькоорбітальним супутником;
• переривчасті
випадкові
–
неочікувані з’єднання, наприклад зв'язок
між електронним пристроєм клієнта і
точкою доступу Wi-Fi кав'ярні;
• переривчасті
прогнозовані
здійснюються на основі прогнозу, що
спирається
на
історію
попередніх
з’єднань.
В перших двох видах контактів,
якщо затримки відносно невеликі, можуть
використовуватись традиційні протоколи
маршрутизації.
Пошук маршруту в останніх трьох
видах контактів залишається активно
досліджуваною галуззю. Окрім великих
затримок і не існування всього шляху від
відправника до вузла призначення,
проблема ускладнюється випадковістю
контактів. Тому для вирішення питання
пошуку маршруту в цих мережах
необхідні протоколи, робота яких буде
опиратися на прогноз або розклад
з'єднань[1]. Для вибору найкращого
маршруту при роботі традиційних
протоколів
в
основному
використовуються дані про пропускну
здатність каналу та кількість проміжних
вузлів[11]. В DTN мережах, окрім цього,
для
вибору
маршруту
необхідно
враховувати набагато більше різних
факторів, наприклад імовірний час та
період контакту, завантаженість сусідів, їх
об’єм вільної пам’яті для зберігання
даних та час роботи від джерела
живлення [4, 12].
DTN-додатки
У якості DTN додатків можуть бути
програми веб-кешування, електронна

пошта,
програми
для
пішохідних
туристів,
програми
передачі
метеорологічних
даних,
програми
відстеження тварин та ін..
Програми
веб-кешування
дозволяють користувачам DTN отримати
всю необхідну інформацію від певної вебсторінки або групи сторінок за допомогою
одного запиту до шлюзу в Інтернеті. Їх
мета зробити цю операцію якомога
більше прозорою для користувача за
допомогою стандартного веб-браузера,
навіть
якщо
синхронний
пошук
інформації не є можливим, і що система
не має змоги доставити достатню
кількість інформації для відображення
сторінки
або
сторінок
з
одного
повідомлення
інформації,
який
повертатимуть
через
DTN.
Це
реалізуватиме модель «поштовх», в якій
пучки інформації можуть бути проактивно доставлені шлюзами в межах
DTN, по мережі, або регулярно за
розкладом (наприклад, для передачі
інформації новин на щоденній основі) або
в результаті дій користувача.
Програми для роботи зі звичайною
електронною поштою тільки адаптовані
до архітектури DTN. Ці програми мають
відправляти і отримувати електронну
пошту в/з DTN регіонів, а також в/з
джерел електронної пошти, що можуть
бути розташовані в загальній мережі
Інтернет.
Програми для пішохідних туристів,
що мають допомагати користувачам DTN
(наприклад туристам і дослідникам) по
деяким послугам, наприклад
дані
аварійно-рятувальні
служб,
точок
інтересу, медичних або фізичних послуг,
повинні відсилати дані про своє
місцезнаходження, завантажувати карти,
що відносяться до даної місцевості, коли
є можливість підключення.
Програми передачі метеорологічних
даних використовуються як на підтримку
сучасних заходів в сільських районах, у
тому числі скотарства і екотуризму, так і
моніторинг середовища в районах, де збір
даних є переривчастий або неіснуючим.
Також є необхідність у зборі екологічних
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даних з усіх регіонів земної кулі і для
надання допомоги в прогнозуванні погоди
та моніторингу більш довгострокових
наслідків на глобальний клімат.
Програми
відстеження
тварин
призначені для моніторингу наземних і
морських популяцій диких тварин.
Наприклад, для відстеження економічно
важливих видів в Арктиці, зокрема, в
оленячих стадах, що являються основою
традиційної господарської діяльності в
регіоні Лапландії, які можуть вільно
переміщатися по дуже великих площах.
Основною метою такої програми є
надання економічно ефективного способу
контролювати розташування окремих
тварин [13].
Висновки
В даній статті проведено огляд
особливостей архітектури мереж DTN,
основних відмінностей роботи протоколів
від
традиційних
мереж.
Наведено
напрями застосування та приклади
додатків.
Як
результат,
виявлено
достатньо високу ступінь збіжності
роботи протоколів DTN з іншими
протоколами і різними середовищами
передачі. Показано перспективність і
актуальність даних мереж у майбутньому,
розглянуті не повністю досліджені
питання галузі.
В
подальшому
планується
проаналізувати
стан
питання
моделювання мереж DTN.
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Актуальність статті обумовлена потребою актуалізації вищої освіти, відповідно до
зростаючих вимог сучасного інформаційного суспільства. Одним із напрямів даного процесу є застосування в ході фахової підготовки студентів новітніх засобів навчання – мультимедійних електронних освітніх ресурсів. Розглядаються особливості застосування
мультимедійних освітніх ресурсів у ВНЗ, зокрема, такої їх складової, як 3D-моделі. Наведено приклади створеного мультимедійного ресурсу, що включає демонстрацію освітніх 3D-моделей
Ключові слова: мультимедіа; 3D-простір; 3D-модель двигуна; інформаційнокомунікаційні технології; електронні освітні ресурси

Вступ
Підготовка громадян до вимог сучасного суспільства – головне завдання
національних освітніх систем, зокрема
вищої освіти. Провідні країни світу спрямовують значні зусилля на забезпечення
якісної підготовки та подальшої інформаційної підтримки висококваліфікованих
фахівців. Одним із пріоритетних напрямів
підвищення якості освіти є процес інформатизації, що полягає в розвитку освіти
на засадах передових концепцій і наукових досягнень, в широкому впровадженні
в навчальний процес інформаційнокомунікаційних, зокрема, мультимедійних
технологій. Створені на їх основі електронні освітні ресурси (ЕОР) здатні інтенсифікувати навчання, активізувати цікавість,
підвищити інтерес та створити в студентів
мотивацію до поглибленого вивчення матеріалу. Значною мірою це обумовлено
способом подання навчального змісту.
Адже визначальною рисою сучасних ЕОР є
їх мультимедійність, що характеризується
сукупністю різнорідних даних: текст, графіка, фото, відео, аудіо, анімація, 3Dмоделі, які в інтегрованому поєднанні відображають певний предметний зміст. Якщо

перші з перелічених засобів широко застосовуються в традиційній освіті, то 3Dмоделі є порівняно новим засобом.
Постановка задачі
Метою статті є з’ясувати дидактичні
можливості 3D-моделей, спроектувати
ЕОР, що включатиме їх демонстрацію та
розробити рекомендації по застосуванню
засобу в навчальному процесі.
Основна частина
Навчальні ЕОР – інформаційні ресурси, що містять дані, представлені в
цифровому вигляді, які відображають певну предметну галузь освіти, та призначені для забезпечення процесу навчання
особистості, формування її знань, умінь,
навичок. ЕОР необхідні для «ефективної
організації навчально-виховного процесу,
в частині, що стосується його наповнення
якісними навчально-методичними матеріалами» [1]. Якість ЕОР визначається змістовим наповненням, специфікою організації контенту на екрані та відповідністю
засобів для відображення конкретному
змісту і досягнення поставлених цілей.
Щодо останнього положення, то воно полягає в наступному: при створенні ЕОР,
необхідно знати, за допомогою яких меді-
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аданих найдоцільніше подавати навчальний матеріал та як його організовувати на
екрані, щоб сприяти кращому засвоєнню.
Це є надзвичайно важливою проблемою,
адже різні засоби даних виражають різні
форми системи символів (звук, текст, зображення тощо), відтак кожний засіб володіє власним потенціалом, що виражається в термінах викладання та навчання,
якому вони можуть ефективно сприяти [2].
Завданням у розробці ефективних ЕОР є
доведення необхідного повідомлення до
користувача за допомогою відповідного
носія. Метою статті є дослідження особливостей застосування 3D-моделей при поданні навчального матеріалу в ЕОР.
3D-модель – це комплекс властивостей і якостей, що використовується прискорювачем для формування об'єкта, який ми
побачимо як персонаж або об'єкт [3]. 3Dмоделі представляють 3D-об’єкт, використовуючи набір точок в 3D-просторі, поєднаних між собою різноманітними геометричними сутностями, як от трикутниками,
лініями тощо. Щодо освітнього аспекту, то
3D-модель може розглядатися як засіб мультимедіа, компонент ЕОР, що призначений допомогти користувачеві візуалізувати
об'єкт вивчення.
Моделі широко застосовуються в
традиційній освіті протягом багатьох десятиліть. Фізичні моделі використовуються на заняттях, щоб проілюструвати концепцію, пояснити докладно якесь питання, підтримати презентацію. Сучасні освітні моделі інші, їм не вистачає матеріальності фізичних макетів, вони існують лише
на екрані. Попри це, володіють надзвичайним дидактичним потенціалом.
Основне призначення 3D-моделей –
продемонструвати особам, які навчаються,
об’єкти та процеси, важкодоступні для вивчення в умовах реальності. Зокрема, 3Dмоделі дозволяють ознайомитися з конструкціями обладнання різноманітних при-
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строїв ззовні та зсередини, детально розібрати кожний елемент обладнання, дізнатися його функціональне призначення, технічні характеристики. Тобто 3D-моделі поєднують навчання з практикою, дозволяють
не лише ознайомити студентів з певним
об’єктом вивчення, а й з’ясувати його характеристики та особливості застосування.
Переваги 3D-моделей зумовлені їх
інтерактивністю: можна вибрати будь-яку
точку огляду, зробити будь-які перетворення, докладаючи мінімум зусиль. Інтерактивність комп'ютерних 3D-моделей
означає, що студентам і викладачам надається можливість активної взаємодії з цими засобами [4]. Окрім того, навчальний
матеріал з використанням 3D-матеріалів
може пройти досить наочно і живо. 3Dдемонстрації дозволяють викладачу сфокусувати увагу студентів на темі заняття і
допомогти їм отримати набагато більше
знань, ніж це можливо з використанням
традиційних методів викладання [5].
Зважаючи на наведене, на кафедрі
комп’ютерних мультимедійних технологій
ННІКІТ НАУ розроблено мультимедійний
ЕОР, з використанням 3D-моделей, призначеного для підготовки спеціалістів по
обслуговуванню турбовалових двигунів. З
допомогою даного ЕОР можна полегшити
процес вивчення та розуміння основних
частин двигуна та процесу його роботи.
В порівнянні зі звичайними способами відображення інформації, такими як
схеми, плакати, креслення, електронна
візуалізація, 3D-моделеь набагато краща
для сприйняття (якщо говорити конкретно про сферу відображення частин двигунів та принципів його роботи), адже дозволяє роздивитися окремі частини двигуна, його зображення в цілому або в розрізі, заглянути в будь-які частини, при
цьому маючи з собою лише комп’ютер.
Традиційно, для цих цілей застосовували
схеми, фотографії, стенди.
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Рис. 1. Схема турбовалового двигуна

Схеми (рис. 1), хоч і підписані, не
надто допомагають створити уявлення
про окремий вузол якогось апарату або
про сам апарат вцілому, адже інколи буває надто складно розібратися в схемі,
особливо якщо вона містить в собі багато
вузлів. Розглянемо це на прикладі схеми
реактивного двигуна.
Зaзвичай, в таких схемах у місцях з
великим скупченням складових роблять
більш розгорнуту схему, де детальніше
зображують вузли з великою кількістю

деталей та розфарбують їх в різні кольори, щоб користувач не міг сплутати механізми різного призначення (рис. 2). Завдяки чому стають помітними окремі деталі
та компоненти. Наприклад, бордовим кольором зображено ротори компресорів
високого та низького тиску, металевого
кольору із відтінком зображено лопатки
роторів. Але все одно без пояснення компетентного викладача, зрозуміти матеріал
навряд чи вдасться.

Рис. 2. Детальна схема передньої частини турбовалового двигуна

Фотогрaфії aбо зобрaження апарату
чи його компонентів допомагають зрозуміти схему і уявити, що вонa зобрaжує.
Aле мінус фотогрaфій і зобрaжень полягає в тому, що без схем не зрозумілий

вміст елементів, зобрaжених нa них. Найбільш ефективним засобом у даному випадку виступає стенд, де в повному
мaштабі розташований конкретний двигун в розрізі (рис. 3).
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Рис. 3. Стенд авіаційного двигуна

Звичайно, стенд розглядати завжди
цікаво, але стенд дорого коштує, і має
свій мінус – він не показує принципу роботи. І тут з’являється віртуальна 3Dмодель. Існує ряд програмних засобів для

створення 3D-моделей. Найбільш поширеною і професійною є 3D’s Max, за допомогою якої і було змодельовано авіаційний туборваловий двигун (рис. 4).

Рис. 4. Один із етапів створення моделі туборвалового двигуна в 3D’s Max

Створену в 3D’s Max модель двигуна можна розглянути під будь-яким кутом, в будь-який момент можна вдосконалити, змінити характеристики та дії що
вона може виконувати. Відкривши її в редакторі 3D’s Max можна за хвилини розі-

брати на основні елементи, роз’яснивши
аудиторії призначення кожної деталі,
елементу, мало того, можна спостерігати
процес роботи двигуна, прямо із його
внутрішньої частини (рис. 5).

Рис. 5. Демонстрація 3D-моделі двигуна в розібраному стані
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За допомогою 3D-редактора можна
змоделювати в середині двигуна будьякий процес – від запуску двигуна, роботи на повній потужності або нештатну
ситуацію, типу відломки лопатки ротору.

І все це можна буде споглядати не лише в
статичному вигляді, а й в динаміці, конвертувавши змодельовані матеріали в відео. (рис. 6).

Рис. 6. Відеодемонстрація звичайного режиму роботи 3D-моделі двигуна

Та створити 3D-модель об’єкта це ще
не запорука його розуміння і засвоєння
студентами. Важливо обґрунтовано застосувати змодельований об’єкт у навчальному процесі. І чи не найкращим чином буде
це здійснити, створивши мультимедійний
ЕОР, зважаючи на неймовірний потенціал
цього сучасного засобу навчання [5,6].
У створеному ЕОР інтегровано різні
медіадані для кращого та ефективного
ознайомлення студентів із змодельованим
двигуном. Окрім розробленої 3D-моделі,
застосовано текст, щоб пояснити все те,
що перед глядачем розгортається на екрані (рис. 7). Текстовий супровід доповнюють зображення, що полегшує розуміння

особливостей елементів моделі. Звук в
даному ЕОР використано для відображення звукових ефектів, що супроводжують роботу змодельованого двигуна. Звуковий супровід підвищує інтерес студентів, привертає увагу та допомагає створювати власні ментальні картини того, що
вивчається. Засоби навігації в ЕОР сприяють його адаптації під потреби навчального процесу і дозволяють: багаторазово
повторювати необхідні моменти, зупиняти перегляд для детального ознайомлення, переміщатися до потрібного фрагменту, регулювати гучність та параметри перегляду.

Рис. 7. Фрагмент 3D-моделі двигуна з текстовим поясненням

Створений ЕОР можна застосовувати
як допоміжний навчальний матеріал при
підготовці фахівців по обслуговуванню

двигуна. Також матеріал можна застосовувати в якості презентації самого двигуна.
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Висновки
Таким чином, можна впевнено стверджувати, що освітні 3D-моделі – найбільш оптимальний вибір для представлення різного роду технічної інформації,
наприклад, моделей двигунів, автомобілів, літаків. За допомогою засобів мультимедіа можна показати «невидиме» і неможливе (наприклад, камеру згорання реактивного двигуна – при відкритому корпусі, вона не буде функціонувати, бо не
буде створюватися необхідний тиск повітряної маси).
Застосування в навчальному процесі
електронних мультимедійних освітніх
ресурсів, що включають 3D-моделі, сприятиме інтенсифікації навчання, зробить
його більш мотивованим, цікавим та ефективним. Це можливо за рахунок здатності 3D-моделей візуалізувати не тільки
об’єкти, а і процеси їх функціонування,
надати можливості студентам ознайомитися з внутрішніми технічними складовими та їх характеристиками та, що чи не
найважливіше, оперувати ними в інтерактивному режимі.
Використання мультимедійних технологій в системі дистанційного навчання
збільшує актуальність їх створення та
впровадження в освітню галузь.
«Перехід від традиційної дошки до
сучасних тривимірних технологій сприяє
кращому сприйняттю і більш якісному
засвоєнню навчального матеріалу молодими людьми і відповідно підвищує їхню
майбутню конкурентоспроможність» [7].
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Показана актуальність вивчення сучасних 3D-технологій. Визначено та описано розділи
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Вступ
В останнє десятиліття ми стали свідками безпрецедентного розвитку мультимедійних технологій в системі освіти
[1,2], особливо технологій створення 3Dконтенту та технологій доставки мультимедійних ресурсів, що дозволяє потокову
передачу, розповсюдження та надання
користувачу мультимедійного контенту,
як у професійному та і особистому середовищі. У цьому зв'язку, 3D-контент перетворюється на новий тип засобів масової інформації в системі освіти та інших
сферах діяльності.
З іншого боку сучасне інформаційне
співтовариство базується на трьох фундаментальних блоках: сучасна інфраструктура навчання, яка включає технологію
системи навчання та людей, що володіють
знаннями і практичним досвідом, якими
вони обмінюються один з одним; необмежений доступ до навчальної інформації
через сучасні засоби інформаційнокомунікаційного забезпечення, в будьякий час і в будь-якому місці; природна
інтеграція інформаційних технологій.
З’являється необхідність вивчення і
реалізації спеціальних рішень для контентно- та контекстно-орієнтованого створення, розповсюдження, повторного використання та пошуку 3D-ресурсів. Це
пов'язано з тим, що, по-перше, підходи,

розроблені для 2D-форматів, не можна
узагальнювати безпосередньо в 3D. Подруге, 3D-мультимедіа створюється, моделюється, використовується, аналізується та поширюється різними сценаріями і
для різних користувачів, від онлайн-ігор
до спеціалізованих прикладних областей
в різних галузях господарювання.
Особливості 3D-мультимедіа та
швидкий
інформаційно-технологічний
розвиток мотивує зростаючу потребу у
фахівцях для створення та застосування
3D-контенту в різних галузях діяльності
людської спільноти. Це зумовлює необхідність
підготовки
фахівців
3Dтехнологій, які повинні не тільки бути в
змозі використовувати та створювати 3Dконтент, але вміти розв’язувати проблеми
структурування, розповсюдження та надання інтерфейсного доступу до інформації, що міститься в 3D-контенті.
Іншими словами, реалізовувати семантичну мультимедіа, яка дозволяє використовувати та передавати зміст різних
форм інформації, доступних в цифровому
форматі і в різних середовищах.
При цьому, зміст, структура та інструментальне оформлення засобів навчання 3D-технологіям повинні як найкраще відповідати вимогам, методиці та
технології викладання відповідної навчальної дисципліни.
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Постановка задачі
Метою статті є представлення підходу до реалізації освітнього ресурсу навчання 3D-технологіям в рамках вищого
навчального закладу.
Будемо під 3D-технологіями розуміти мультимедійні технології, що охоплюють алгоритми та програмне забезпечення
для створення та оперування об'єктами в
тривимірному просторі, а також результат
роботи таких програм. До 3D-об'єктів будемо відносити як об'єкти, що фізично
існують, або, що створені та існують уявно у віртуальному інтерактивному мультимедійному середовищі.
Освітній ресурс, що підтримує вивчення 3D-технологій в мультимедіа,
охоплює наступні розділи: 3D-графіка;
3D-звук; 3D-відео; 3D-анімація. Вивчення
програмних засобів, які реалізують 3Dтехнології, будемо розділяти на: 3Dредактори; програмні засоби розширення
можливостей 3D-редакторів; програмні
засоби створення 3D-мультимедіа.
При цьому будемо розглядати процес реалізації 3D-технологій, як створення певного інтерактивного мультимедійного проекту.
В роботі в якості основного розділу
3D-технологій розглядається 3D-графіка
[3,4].
Суть процесу формування 3Dзображення полягає в тому, щоб, знаючи
положення спостерігача та положення
об'єкта, описати отримане при цьому двовимірне зображення. При цьому процес
ділиться на кілька обов'язкових та послідовних етапів. Вони однакові, незалежно
від того, в якому 3D-редакторі виконується проект.
Тривимірний проект зазвичай називають сценою. Під сценою розуміють сукупність моделей в тривимірному просторі. Модель - сукупність примітивів, що
представляє складний об'єкт. Примітив найпростіший неподільний геометричний
об'єкт, що обробляється системою як єдине ціле. У різних системах примітивами
можуть бути різноманітні геометричні
об'єкти.
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При створенні тривимірного зображення використовуються наступні сутності сцени: об'єкти; спостерігач (камера);
джерела світла. Для візуалізації деякого
об'єкта використовують наступні дані:
об'єкти тривимірного світу (сцени), що
моделюється; положення віртуальної камери, яка визначає перспективу.
Процес формування зображення повинен враховувати дві головні сутності:
об'єкт сцени та спостерігач.
Завдання 3D графіки - описати 3Dоб'єкти зображення та розмістити їх на
сцені за допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог.
У сцені можуть брати участь наступні типи об'єктів: джерела світла; геометричні примітиви - сфера, куб, конус, а також тіла, що описуються квадратними та
кубічними рівняннями; каркаси - групи
пов'язаних між собою трикутників, що
утворюють ілюзію тіла або поверхні середовища; середовища рідини в стаканах,
газ, дим тощо.
Отримання тривимірного зображення реалізується (рис.1) через стадію 3D
геометричних перетворень або геометричного моделювання, тобто створення математичної моделі сцени та об'єктів на
ній, та стадію рендерингу.

Рис. 1. Процеси побудови
3D зображення та анімації

Стадія 3D геометричних перетворень (рис. 2) починається з розбиття геометричних моделей на примітиви, які
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описують тривимірну сцену, зображення
якої необхідно створити.

Рис. 2. Процеси 3D
геометричних перетворень

Наступний етап – етап модельних
перетворень. Цей етап реалізує аффінні
операції перенесення, повороту та зміну
масштабу. Перетворення дозволяє переміщати об'єкти на сцені та маніпулювати
сюжетом.

На етапі освітлення вибирають освітленість об'єктів. Модель освітлення описує тип джерел світла, що використовуються. Освітлення та тонування поверхонь об'єктів визначається розташуванням джерел світла, а також оптичними
властивостями матеріалу, з якого виконані поверхні. При виконанні етапу проектного проекціювання або видових перетворень визначаються нові координати
для усіх вершин примітивів на основі положення спостерігача та напрямків його
погляду. Сцена проектується на екранну
систему координат. Для відображення
тривимірного об'єкту на двовимірний екран використовується відповідні математичні перетворення. На етапі видалення
невидимих поверхонь зі списку примітивів виключаються повністю невидимі, що
залишилися позаду або збоку поверхні.
При цьому розглядаються метод трасування променів, метод порядкового сканування та метод Z-буфера.
Під рендерингом будемо розуміти
процес перетворення об'єкту або сцени
для виведення на дисплей, який являє собою двомірну площину або збереження
результату на цифровий носій (рис. 3).
Рендеринг перетворює тривимірну векторну структуру даних в плоску матрицю
пікселів.

Рис. 3. Процеси рендерингу
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Розгляд рендерингу починається з
сортування даних по Z-буферу. Тривимірна сцена складається з множини об'єктів
зі взаємним розташуванням за глибиною
залежно від точки візування. Об'єкти і
сцени можна обертати та спостерігати з
різних позицій, у тому числі спереду, збоку, ззаду, зверху та знизу. Z-буфер призначений для зберігання інформації, що
необхідна для правильного відображення
по глибині видимих об'єктів залежно від
положення та спрямованості спостерігача
в сцені. Накладання текстури або текстурування - це етап, за допомогою якого на
поверхню об'єкта накладається деяке зображення, що називають зображенням
текстури. Текстура прикладається до моделі об'єкта для забезпечення реалистичної поверхні або покриття об'єкта. Текстури можна використовувати для того,
щоб показати матеріал, з якого зроблений
об'єкт, наочно представити фізичні властивості об'єктів та надати можливість моделювати світлові ефекти. Текстури можна отримати з малюнка, сканованого зображення або комп’ютерного зображення
(рис.3). Об'єкти, що створені в тривимірному просторі 3D геометричних перетворень відрізняються один від одного тільки
формою. Щоб 3D-модель нагадувала реальний предмет, недостатньо точно повторити його форму, потрібно ще й розфарбувати її відповідним чином. Це робиться
на етапі зафарбування примітивів. Для
того, щоб створить правдоподібні зображення, використовують спеціальні алгоритми зафарбовування для імітації нерівномірного освітлення. Для виконання
цього завдання використовують плоске
зафарбовування, зафарбовування за Гуро
або за Фонгом. Зафарбування за Гуро згладжує тоновий перехід між ребрами
полігону, обчислюючи засобами лінійної
інтерполяції інтенсивність кольору для
кожного пікселя полігону. Це дозволяє
отримати поверхню, що природно описує
віддзеркалення світла та робить візуалізацію більш реалістичнною. Зафарбування
за Фонгом дозволяє отримати правильне
сприйняття кривизни і світлових відблис-
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ків. Проте через складність розрахунків
для її створення потрібно набагато більше
часу.
Заключним етапом рендерингу розглядається згладжування. На цьому етапі
відбувається обробка всієї результуючої
сцени. При вивченні цього етапу особливу увагу приділяється використанню алгоритму згладжування, який направлений
на усунення ефекту ступінчастості або
зазубреності, що є характерними для дисплеїв. Згладжування дозволяє значно поліпшити якість виведеної сцени за рахунок розрахунку зображення з великим розширенням і подальшим усередненням
значень кольору сусідніх пікселів. На
цьому етапі застосовуються і інші ефекти,
такі як змазування (smooth), туман
(fogging) тощо, які надають сцені більшої
реалістичності.
В рамках освітнього ресурсу студент може познайомитися з різними технологіями рендерингу, які часто комбінуються та включають: відповідний вид
рендеринга (наприклад, побудувати контури моделей на екрані за допомогою
проекції) і Z-буфер, сканлайн, трасування
променів, глобальну ілюмінацію (розрахунок взаємодії поверхонь та середовищ у
видимому спектрі випромінювання за допомогою інтегральних рівнянь) та інші.
При побудові моделей використовується певний набір правил створення реалістичного тривимірного зображення, які
впливають на відповідну достовірність
об’єкту. До таких правил відносять принципи тривимірного фотореалізму, наприклад, безлад і хаос, характери персонажів
та сподівання глядачів, правдоподібність
зображення, текстуру поверхні, дзеркальне відображення, реалістичні властивості
об'єктів (пил, бруд, гниль, тріщини, дірки,
щілини, закруглені краї, товщина матеріалу), розсіяне світло тощо.
При цьому студенти знайомляться з
різними термінами 3D-технологій, зокрема, Shader (шейдер), Vertex Shader (вершинні шейдери), Pixel Shader (піксельний
шейдер), Procedural Textures (процедурні
текстури), Bump Mapping / Specular Bump
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Mapping, Displacement Mapping, Normal
Mapping, Parallax Mapping / Offset
Mapping, Postprocessing (постобробка),
High Dynamic Range (HDR), Tone
Mapping, Bloom, Motion Blur, Depth Of
Field (DOF), Level Of Detail (LOD), Global
Illumination та інші.
При розгляді 3D-анімації (рис. 4)
студенти знайомляться з трьома основними способами анімації 3D-об'єктів. Перший і найпростіший - це переміщення і
обертання цілого об'єкта, без зміни форми. Другий - це динамічні деформації.
Третій, найскладніший, для анімації персонажів - це скелетна анімація. У свою
чергу, найчастіше в 3D-анімації використовуються три методи: анімація по ключовим кадрам, анімація по кривих руху, і
анімація за траєкторією.

Рис. 4. Процеси побудови 3D-анімації

При вивченні 3D-звуку велике місце
відводиться форматам, які включають,
наприклад, Aureal3D (технологія компанії
Aureal), в основі якої лежать принципи
відтворення тривимірного звуку за допомогою двох колонок), AC-3 (реалізація
технології Dolby 5.1), тобто звук, що розкладений на колонки 5.1), Directound3D
(технологія підтримує базові функції тривимірності і є відкритим інтерфейсом, під
який можна написати розширення - програми, що доповнюють функціональність
DS3D), EAX (дана технологія активно використовується в іграх, включає інструменти балансування джерел звуку, моделювання об'єктів у тривимірному просторі, підтримку ефектів реверберації, і симулює поширення звуку в закритих і відкритих приміщеннях і плавний перехід з
одного середовища в іншу), Q3D (техно-

логія призначена для роботи з чотирьма і
більше колонками, орієнтована в основному на ігри і робить ставку на реалістичну імітацію атмосфери, реалізований як
розширення DS3D).
Є кілька способів створення та перегляду 3D-відео, однак всі вони реалізовують технології, що будуються на одному
загальному принципі: фільм знімається з
двох точок, розташованих на відстані
близько 60 мм (що відповідає відстані між
зіницями людини). Для цього використовують або дві синхронізовані камери з
системою дзеркал, або спеціальну 3Dвідеокамеру з двома об'єктивами. При показі фільму два відеопотоки демонструються так, щоб кожен потрапив в своє
око. Мозок ж людини створює з двох зображень одне, формуючи ілюзію об'єму.
Основними 3D-технологіями для 3D-відео
розглядаються анагліфічний метод, використання поляризаційних систем, технологія інтерференційних фільтрів та затворний метод.
При вивченні 3D-технологій студенти розглядають 3D-об'єкти через три рівні
деталізації: геометричний, структурний та
семантичний. На геометричному рівні,
цифрова форма представлена описом своєї форми, що використовуює відповідну
геометричну схему подання, такі як сітка
трикутників, поверхня неоднорідних раціональних B-сплайнів або просто набір
точок. Геометрична інформація також підтримує моделювання фізичних властивостей даного матеріалу. При цьому формалізація геометричних знань забезпечує
масштабованість в процесі створення
конкретного застосування. Структурний
вид цифрової форми дає абстракцію, визначення частин або сегментів, які є актуальними і як вони пов'язані один з одним.
Процес структуризації цифрової форми
вимагає геометричного або морфологічного аналіз геометричного представлення.
Цей аналіз визначає структурний опис
об'єкта, наприклад, шляхом сегментації
або скелетування процесу. Такі структурні моделі розглядаються як міст між геометрією і семантикою, оскільки вони
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представляють людське сприйняття об'єктів, як деякої структури, що складається з
частин. Нарешті, семантичне подання в
цифровій формі робить його інтерпретації
в певній предметній області, наприклад,
зв'язавши об'єкт з певним класом чи прив'язавши семантичні мітки до певної частини форми. Очевидно, що сприйняття
форми сильно залежить від конкретної
області застосування.
Таким чином, можна отримати семантичний опис 3D- мультимедійних
елементів.
Семантичний опис мультимедійних
елементів розглядається для аудіо, відео,
анімації та нерухомих зображень. Предметно-орієнтований опис базується на
описі змісту та частин мультимедійних
сценаріїв, таких як елементи сцени, кольору, руху, тривалість тощо. Ці описи
визначені для того, щоб бути класифікованими, видобувними та повторно використовуваними мультимедійними елементами. Семантичне подання дає змогу
ознайомитися з можливістю побудови онтологій [5], які можуть описати самі 3Dоб'єкти та процес їх створення на основі
мультимедійних онтологій верхнього рівня [6]. Зокрема, така онтологія дає змогу
представляти різні рівні деталізації, що
описані вище, тобто форми, як простого
ресурсу (наприклад, для каталогізації) та
параметри, що характеризують її відповідно до геометрії (наприклад, для рендерингу), її структури (наприклад, для узгодження і подібності), і те, що вона представляє (наприклад, для розпізнавання
або класифікації). В широкому сенсі семантичний опис включає [7]: опис об'єктів, тобто опис атрибутів об'єктів, що знаходяться на віртуальній сцені; опис дій,
які реалізуються з об'єктами віртуального
середовища; опис сценаріїв, що є послідовністю дій, які виконуються в процесі
роботи з віртуальними об'єктами проекту.
На основі цих описів будується проект,
що складається з множини об'єктів, множини дій, які можна здійснювати з цими
об'єктами, та сценарій.
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Для такого подання студенти вивчають використання стандарту MPEG-7,
який дає можливість опису вмісту і надає
набір стандартних інструментів для опису
мультимедійного контенту (фотографії,
графіки, 3D-моделей, аудіо-, відео- та
складу інформації) про те, як ці елементи
об'єднані в мультимедійному представленні незалежно від зберігання, кодування, дисплею, передачі, середовища або
технології.
Це представлення описує конкретні
види мультимедійних сегментів, що
отримуються в результаті просторового
(просторові регіони в зображенні), часового (часові сегменти відео у відеоролику) та просторово-часового (переміщення
регіонів у відео) розкладання (сегментації) різних типів мультимедіа контенту
(різні треки в межах аудіофайлу або різні
медіа-об'єкти).
В якості програмних засобів створення 3D-мультимедіа в рамках освітнього ресурсу розглядаються графічні бібліотеки OpenGL [8] та DirectX. Студенти,
використовуючи графічні бібліотеки,
створюють моделі об'єктів складної форми на основі маніпулювання елементарними об'єктами. При цьому можуть використовуватися різні прийоми, наприклад,
для отримання складної геометричної
структури з елементарних обсягів використовуються операції: геометричне об'єднання, геометричний перетин і геометрична різниця.
Висновки
Розробка електронних мультимедійних освітніх ресурсів з використанням
3D-графіки, 3D-звуку, 3D-відео та 3Dанімацій надає можливість більш ефективно, з позиції пізнавальної та мотиваційної функції, вивчати теоретичний та
практичний матеріал, як за допомогою
текстової інформації так і за допомогою
аудіо та відеоінформації, що значно підвищує ефективність сприйняття та запам’ятовування навчального матеріалу в
різних формах подачі.
Використання засобів мультимедій-
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них технологій у процесі навчання студентів дозволяє істотно підвищити показники змістового розуміння та визначення
мотиваційних ознак запропонованого матеріалу.
В умовах швидкого зростання потреб збільшення інформованості, отримання знань та формування практичних
навичок у суб’єктів навчального процесу,
не тільки студентів, а і викладачів,
комп’ютерні мультимедійні технології
стають надзвичайно актуальними і затребованими, як новітні засоби підвищення
якості освітніх ресурсів. Це в повній мірі
відноситься і до 3D технологій.
Представлений підхід до створення
інформаційних освітніх ресурсів підтримки викладання 3D-технологій використовується при вивченні навчальної дисципліни «3D-технології в мультимедіа» магістрами, напряму підготовки «Видавничополіграфічна справа», спеціальність «Технології електронних мультимедійних
видань» в Національному авіаційному
університеті.
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МЕРЕЖІ LTE
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odarchenko.r.s@mail.ru
Проаналізовано основні проблеми розвитку сучасних стільникових мереж в Україні, зокрема мереж LTE. Показано, що запуск даного типу мереж є неминучим кроком в розвитку інформаційної інфраструктури України, а тому вже зараз потребує спеціального
інструментарію для попередньої оцінки вартості мереж LTE, що дозволить операторам стільникового зв’язку провести попередній аналіз економічної ефективності від
впровадження мереж LTE. В роботі продемонстровані результати розробки даного
програмного забезпечення із описом основних функціональних можливостей

Ключові слова: стільникові мережі; LTE; вартість; програмне забезпечення; розрахунок; алгоритм розрахунку
но зменшити капітальні затрати, розшиВступ
В період бурхливого технічного рити спектр послуг і технологій та відчупрогресу, коли все швидше розвиваються тно підвищити доходи.
мобільні пристрої передачі даних і все
більше операцій проводяться в глобальній
мережі «Інтернет», з кожним днем зростає потреба мати можливість широкосмугового доступу не тільки дома або в офісі,
а й на вулиці і в транспорті. Бездротові
технології мають ряд переваг: простота
установки, подальшого розширення системи та підключення важкодоступних об'єктів.
Система LTE (Long Term Evolution)
стала наступним значним кроком у розвитку систем мобільного радіозв'язку. Зацікавленість мобільних операторів в технології LTE цілком зрозуміла, оскільки це
вигідний проект. Вона представляє собою
наступний етап розвитку мобільних мереж, тому що краще використовує частотний спектр, відрізняється меншим значенням затримки, а також підвищеною
ємністю.
На жаль, в Україні LTE досі вважається технологією «наступного» дня, хоча
вже сьогодні вона реалізована в багатьох
країнах світу. Масштабність, завадостійкість, швидкість передачі та адаптованість до важких умов передачі сигналів
чітко відповідає сучасним вимогам для
мультисервісних мереж. Впровадження
такої мережі дозволить операторам знач-

Аналіз досліджень та публікацій
В той час, як в іноземній літературі
велося порівняння мереж нового покоління [1-2], визначення їх переваг та недоліків [3], розроблялися вимоги до мереж
нового покоління, наприклад, 5G [4], у
вітчизняній літературі широко досліджувалися лише теоретичні аспекти впровадження мереж 3G та 4G [5], визначались
перспективи [5-8] та причини відсутності
їх впровадження, висувались різноманітні
стратегії розвитку стільникових мереж в
Україні [7], при цьому будь-які публікації
щодо розробки програмного забезпечення
для оцінки вартості мереж LTE у вітчизняних джерелах відсутні.
Постановка мети та завдання дослідження
Проте, не дивлячись на сучасний
стан речей в економіці України, недостатній технологічний розвиток, фахівці прогнозують запуск мереж LTE вже в 20162017 роках [9]. При цьому вже всередині
2015 року планується забезпечення доволі
стійкого покриття мереж 3G в найбільших обласних центрах України. А тому
операторам стільникового зв’язку важливо доволі швидко реагувати на нові тен-
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денції розвитку телекомунікаційного ринку – для цього необхідною є розробка
інструментарію, який би дозволив проводити швидку оцінку вартості запуску мереж різних поколінь. Тому метою даної
роботи є розробка програмного забезпечення для оцінки вартості мереж LTE.
Виклад основного матеріалу
дослідження
Основні відмінності технології LTE
від попередніх технологій мобільного
зв'язку 2G і 3G можна сформулювати так
[6]:

−

організація зв'язку, як голосового, так і передачі даних по IPпротоколу;
−
високі швидкості передачі даних;
−
спрощена архітектура мережі.
Мережа LTE складається з двох найважливіших компонентів: мережі радіодоступу E-UTRAN і базової мережі SAE
або, як її ще називають, пакетне ядро EPC
(рис. 1).

Рис. 1. Типова архітектура мережі LTE

Таким чином, як бачимо, повна вартість мережі LTE буде складатися із вартості підсистеми базових станцій та вартості пакетного ядра. Крім цього вона
включає вартість ліцензії на використання
радіочастотного спектру та інші витрати,
проте в даній роботі їх не було передбачено.
Обираючи обладнання для побудови
даної мережі, потрібно керуватися особливостями технології LTE. Обов’язково
необхідно, щоб обладнання задовольняло
критерій «ціна-якість», відповідало вимогам надійності, було достатньо ефективним, гнучким, компактним, багатофункціональним. А найголовніше, щоб підтримувалась на високому рівні надійність,

тобто стабільна та постійна передача даних користувачів згідно з розрахованою
пропускною здатністю мережі LTE.
Проаналізувавши різні рішення вибору устаткування світових мобільних
мереж, можна стверджувати, що єдиного
правильного рішення не існує. Багато
компаній-виробників обладнання мереж
мобільного зв'язку надають операторам
пакети різних готових рішень, які складаються з апаратури, підібраної відповідно до деяких показників стеку апаратури.
Так пакети запропонованих рішень для
реалізації транспортної мережі мобільного оператора можуть складатися з робочих станцій, комутаторів, маршрутизаторів, мультисервісних станцій і спеціалізо-
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ваного обладнання для управління мережею. Проте було вирішено, що необхідно
розробити програмне забезпечення, яке б
дозволило проводити хоча б попередню
оцінку вартості мереж нового покоління
із можливістю розширення функціоналу в
майбутньому. Тому в даному програмному продукті передбачається самостійний
вибір обладнання різних виробників із
можливістю завантаження баз даних обладнання із мережі Інтернет.
В результаті проведених досліджень
була розроблена проста у використанні
програма, яка окрім вибору обладнання і
розрахунку вартості, допомагає розрахувати кількість базових станцій для різних
умов розповсюдження радіохвиль.
На рис. 2 представлений спрощений
алгоритм роботи програми.
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перехід до вибору обладнання, рис. 3.

Рис. 3 Початок роботи програми

На верхній частині вікна знаходиться меню, в якому можна переглянути довідку про користування програмою.
На рисунку 4 зображене вікно, яке
з’являється після натиснення кнопки для
розрахунку кількості базових станцій. В
ньому користувач обирає тип місцевості і
задає площу ділянки. Для місцевості з високою щільністю радіус соти буде менший, ніж для місцевості з низькою щільністю.
На рис. 5 зображене вікно з алгоритмом, за допомогою якого проводиться
оцінка кількості базових станцій мережі
LTE.
Розрахунок кількості базових станцій відбуваєтсья за наступною формулою:

,

Рис. 2 Алгоритм роботи програми

Після запуску програми з’являється вікно з запропонованими діями. При натисненні на анімацію відбувається перехід на
веб-сторінку
(https://ru.wikipedia.org/wiki/LTE).
Запропоновані такі дії: розрахунок необхідної кількості базових станцій або

(1)

де S – площа ділянки;
d – радіус базової станції.
У цьому вікні також візуально виділена частина мережі E-UTRAN, над якою
відбувається розрахунок. Після натиснення кнопки розрахунку програма видає результат розрахунку кількості базових станцій, як це зображено на рис. 4.
Вікно вибору обладнання передбачає
вибір обладнання зі списку та додавання
його до списку обраного обладнання,
який знаходиться нижче. На рис. 7 зображене саме це вікно та продемонстрований
процес
вибору
обладнання
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Рис. 4 Вікно розрахунку кількості базових станцій

Рис. 5 Алгоритм розрахунку кількості базових станцій

.
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Рис. 7 Вибір обладнання

Після натиснення кнопки «Загальний розрахунок» відбувається розрахунок
суми обраного обладнання з урахуванням
суми за налагодження, встановлення,
транспортні витрати, упаковку та заготі-

вельно-складські витрати. Це зображено
на рис. 8.
Користувач може повернутися до
вибору обладнання, якщо є така необхідність.

Рис. 8 Виведення результату
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Висновки
Розвиток телекомунікаційних мереж
наразі є однією з найпріоритетніших задач, оскільки щодня збільшується потреба
в широкосмуговому доступі. Впроваджуючи технологію LTE, забезпечується підвищення пропускної здатності, збільшення швидкості та зниження вартості передачі даних. Користувачі зможуть відкрити
для себе нові послуги, які раніше не були
доступні при мобільному бездротовому
доступі.
В ході виконання даної роботи був
розроблений проект побудови мережі LTE
в Київській області. Кількість потенційних абонентів складає 895895 абонентів, а
необхідна кількість базових станцій –
5163. При виборі обладнання було обрано
виробника, який зарекомендував себе
найкращим постачальником комутаційного обладнання в світі – «CiscoSystems».
Враховуючи всі компоненти та затрати на
встановлення та налаштування обладнання, побудова проектованої мережі буде
коштувати 2086545784грн.
В результаті виконання роботи було
розроблене програмне забезпечення для
полегшення етапу проектування мережі.
Програма обчислює необхідну кількість
базових станцій та загальну суму витрат
для побудови мережі.
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Рассматриваемая в статье задача распределения информационных ресурсов в однонаправленной беспроводной сети передачи данных описывается математической моделью
с системой ограничений блочно-диагональной структуры. Применение блочного программирования Данцига-Вулфа для определения допустимого потока минимальной
стоимости с возможностью выделения независимых блоков ограничений на первом
уровне декомпозиции позволяет получить с меньшими ресурсными затратами решение,
сопоставимое с результатом выполнения классических потоковых алгоритмов.
Ключевые слова: однонаправленная ориентированная сеть; поток заданной величины;
модель линейного программирования; алгоритмы блочного программирования

Введение
В беспроводной компьютерной сети
в соответствии с принятой стандартом
IEEE 802.11 сотовой архитектурой распределения информационных ресурсов
осуществляется между базовыми станциями как точками доступа, взаимодействующими через распределительную систему. Под информационным ресурсом в
широком смысле понимают любую зафиксированную на традиционных или
электронных носителях информацию,
пригодную для сохранения и распространения. Проблема оптимального распределения информационных ресурсов связана
с обеспечением информационной безопасности в связи с увеличением числа
конфликтов, блокировкой работы сети,
снижением скорости передачи при при
неконтролируемом росте интенсивности
трафика. В работе [1] рассматриваются
вопросы живучести, моделирования деструктивных воздействий, восстановления
информационных сетевых структур. В
работах [2, 3] аспекты повышения живучести и производительности касаются пакетных радиосетей. В [2] описывается ин-

тегральный адаптивный протокол случайного множественного доступа для пакетных радиосетей передачи данных с набором специальных процедур, обеспечивающие повышение степени использования пропускной способности радиоканала
в широком диапазоне значений трафика.
В [3] рассматривается задача обеспечения
живучести и производительности транспортной сети пакетной радиосвязи путем
оптимизации топологии. В задачах распределения информационных ресурсов
сеть представляется ориентированным
графом, заданным множествами узлов и
связывающих их дуг с поставленными им
в соответствие некоторыми положительными весами, характеризующими пропускные способности и стоимости. Для решения задач распределения однопродуктовых и многопродуктовых потоков известны алгоритмы Форда-Фалкерсона,
Басакера-Гоуэна, Клейна, Гомори-Ху с
теоремой Форда-Фалкерсона в их основе,
определяющей связь величин максимального потока, который может протекать
из узла, называемого источником, в узел,
называемый стоком, и минимального разреза между источником и стоком [4-5].
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Задачи распределения потоков чаще
описываются в классе математических
моделей линейного программирования и
имеют достаточно большую размерность.
В данной статье предлагается использовать для решения данной задачи декомпозиционный подход Данцига-Вулфа, основанный на блочном программировании
[6].
Постановка задачи
Рассмотрим задачу распределения
информационных ресурсов в беспроводной сети передачи данных с обеспечением минимальной стоимости в следующей
формулировке. Пусть станции базовой
зоны обслуживания в беспроводной сети
передачи данных связаны ориентированным однонаправленным графом с множеством узлов V для обмена информационными ресурсами. Множество V дополняется множеством рабочих станций, характеризующих пары (si , t i ) i ∈V соответствен-

но источники и стоки. Имеется также рабочая станция, характеризующая общий
источник s0 для передачи информационных ресурсов в узлы si. Базовые и рабочие
станции сети связаны дугами множества
E. Каждой дуге (i, j ) ∈ E соответствуют
веса f ij потока по дуге (i, j ) , U ij пропускной способности дуги (i, j), cij стоимости транспортировки единицы потока
по дуге (i, j ) . Множество потоков в графе
обозначим F и будем называть распределением информационных ресурсов. На
рис.1 приведена иллюстрация графа,
представляющего сеть базовых и рабочих
станций. Задача заключается в определении минимальной стоимости транспортировки информационных ресурсов заданной величины ∑ fs s = v между узлами s0 и
0 i

i∈V

si | i ∈ V , характеризующими общий источник и источники узлов множества V.

Рис.1. Топология однонаправленной беспроводной сети базовых и рабочих станций.

Математическая модель задачи
Математическую модель задачи
представляют целевая функция, ограничения сохранения потока, его неотрицательности и ограниченности.
Целевой функцией является соотношение, минимизирующее суммарную
стоимость распределения дуговых потоков:

[MIN ]Z = C T ⋅ F ,

(1)
где C - транспонированный вектор
стоимостей распределения единицы дуговых потоков.
Ограничения сохранения потока в
сети, представленной на рис.1, записываются для каждого из узлов R1-R6, S1-S6, T1T6, S0.
Коэффициенты переменных распределения информационных ресурсов в
T
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данных ограничениях представляются в
виде
блочной
матрицы
A = Aij i, j = R1 , R6 , S1 , S 6 , T1 , T6 , S 0 .
Каждый
элемент
Aij = aijk k = i, j = R1 , R6 , S1 , S 6 , T1 , T6 , S 0

матрицы
является

107

вектор-строкой коэффициентов aijk = 1∨ 0
потоков
для
i-го
узла


F j =  f jk j , k = i, j = R1 , R6 , S1 , S 6 , T1 , T6 , S 0  .




A11 ⋅ F1 − A1, s1 ⋅ Fs1 = 0,

(2)

−A21 ⋅ F1 + A22 ⋅ F2 − A2,s2 ⋅ Fs2 = 0,

(3)

−A32 ⋅ F2 + A33 ⋅ F3 − A3,s3 ⋅ Fs3 = 0,

(4)

−A41 ⋅ F1 + A44 ⋅ F4 − A4,s4 ⋅ Fs4 = 0,

(5)

−A52 ⋅ F2 − A54 ⋅ F4 + A55 ⋅ F5 − A5,s5 ⋅ Fs5 = 0,

(6)

−A63⋅ F3 − A65⋅ F5 + A66 ⋅ F6 − A6,s6 ⋅ Fs6 =0,

(7)

As1s1 ⋅ Fs1 − As1s0 ⋅ Fs0 = 0,

(8)

−At11 ⋅ F1 = −v,

(9)

As2s2 ⋅ Fs2 − As2s0 ⋅ Fs0 =0,

(10)

−At22 ⋅ F2 = −v,

(11)

As3s3 ⋅ Fs3 − As3s0 ⋅ Fs0 = 0,

(12)

−At33 ⋅ F3 = −v,

(13)

As4s4 ⋅ Fs4 − As4s0 ⋅ Fs0 =0,

(14)
(15)

− At 4 4 ⋅ F4 = −v,

As5s5 ⋅ Fs5 − As5s0 ⋅ Fs0 = 0,

(16)
(17)

− At5 5 ⋅ F5 = −v ,

As6s6 ⋅ Fs6 − As6s0 ⋅ Fs0 = 0,
− At6 6 ⋅ F6 = −v,

(18)
(19)

As0s0 ⋅ Fs0 = v.

(20)

Ограничения неотрицательности и
ограниченности дуговых потоков имеют
вид
(21)
0 ≤ F ≤U .
В выражении (21) U характеризует
вектор пропускных способностей дуг
множества E.
Применение алгоритма блочного программирования к задаче
распределения информационных
ресурсов
Система (2-20) линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с 361 перемен-

ными, которые характеризуют распределение F информационных ресурсов, и
V +E
ограничениями имеет блочнодиагональную структуру. В СЛАУ с целью уменьшения размерности задачи (1)(21) выделяются 7 независимых блоков с
переменными, характеризующими распределение информационных ресурсов в
узлах беспроводной сети передачи данных: уравнения (2), (9) представляют
блок ограничений, содержащий две переменные

F1 , Fs1 ;

соответственно уравнения

(11), (13), (15), (17), (19) представляют
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следующие 5 блоков ограничений каждый
с одной из переменных F2 , F3 , F4 , F5 , F6 ;
последний седьмой блок представляют
уравнения (10), (12), (14), (16), (18), (20) с
переменными Fs2 , Fs3 , Fs4 , Fs5 , Fs6 , Fs0 .
Уравнения (3)-(8), связывающие переменные распределения F , представляют
совокупность ограничений координирующей задачи с возможностью сведения к
одному ограничению. Решение задачи (121) предусматривает применение двухуровневого декомпозиционного подхода
Данцига-Вулфа [6], на первом уровне которого определяются переменные подзадач с ограничениями независимых блоков, на втором уровне определяется решение координирующей задачи, связывающей указанные переменные независимых блоков. Рассматривается два варианта координирующей задачи. В первом варианте совокупность ограничений
независимых блоков представляется единым выпуклым многогранным множеством; число ограничений координирующей
Fj =

∑F

jk

⋅β

k

jk

,

∑β

jk

k

где F jk - k-е базисное решение для распределения F j .
Для сети, приведенной на рис.1, распределение информационных ресурсов по
первому варианту декомпозиции представляется как F1 ={0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} ,
F2 ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0} , F3 ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0} ,
F4 ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0} , F5 ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0} ,
F6 ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0} ,
Fs = {2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
Fs = {0;0,19;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0} ,
Fs = {0;0;0,19;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0} ,
1

2

3

Fs 4 = {0;0;0;0,1248;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0} ,

Fs5 = {0;0;0;0;0,25;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0} ,

Fs6 = {0;0;0;0;0;0,25;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0} ,
Fs0 = {0;0;0;0;0;0;1,0;0;0,19;0;0,19;0;0,25;0;0,25;0;0,1248;0;0} .

По второму варианту декомпозиции
распределение информационных ресурсов
представляется как F1 ={0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},

задачи сокращается до 2. Распределение
информационных ресурсов представляется в соответствии с леммой о крайней
точке [7] линейной выпуклой комбинацией допустимых решений 7-ми подзадач с
ограничениями независимых блоков:
7

F0 =

∑F

j

⋅β

j

j

≥0

.

,

j =1

где

7

∑β

j

= 1, β

(22)

j =1

Во втором варианте ограничения
каждого независимого блока представляются отдельным выпуклым многогранным множеством; число ограничений координирующей задачи включает ограничение, связывающее переменные независимых блоков, и определяется числом независимых блоков. Здесь определяются
распределения информационных ресурсов в узлах F j линейными выпуклыми
комбинациями допустимых базисных решений для каждого распределения F j :
= 1, β jk ≥ 0 , j = R1, R6 , S1 , S6 , T1, T6 , S0 ,

(23)

F2 ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0} , F3 ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0} ,
F4 ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0} , F5 ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0},

F6 ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0} ,

Fs1 ={2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},

Fs2 ={0;0,19;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0} ,
Fs3 = {0;0;0,19;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0}

,

Fs 4 = {0;0;0;0,1577;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0} ,

Fs5 = {0;0;0;0;0,23;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0} ,

Fs6 = {0;0;0;0;0;0,23;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0} ,
Fs0 = {0;0;0;0;0;0;1,0;0;0,19;0;0,19;0;0,23;0;0,23;0;0,1577;0;0}

.

Значения общего распределения
информационных ресурсов в сети F0 = 2
стоимостью их транспортировки C 0 = 3 с
весовыми
коэффициентами
β = {0;0,1;0,1;0,1;0,1;0,1;0,5} и распределений информационных ресурсов в узлах F j = 2 ∀ j = 1,7
стоимостями
транспортировки
C j = {4;2;2;2;2;2;2;4} с весовыми коэффициентами β = {0;1,0;1,0;1,0;1,0;1,0;1,0;1,0} , полученные
для первого и второго вариантов деком-
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позиции с использованием соотношений
(22), (23), соответствуют заданному числу единиц потока v = 2 для транспортировки между общим источником s0 и источниками s1 – s6.
Выводы
В математической модели задачи
распределения информационных ресурсов в беспроводной сети передачи данных, где станции базовой зоны обслуживания которой связаны ориентированным
однонаправленным графом, система ограничений, характеризующих сохранение
потоков в узлах, имеет вид блочнодиагональной структуры. Для решения
задачи предлагаются алгоритмы блочного
программирования с двумя вариантами
декомпозиции: совокупность ограничений независимых блоков представляется
единым выпуклым многогранным множеством либо ограничения каждого независимого блока представляются отдельным
выпуклым многогранным множеством.
Применение данных алгоритмов для определения допустимого потока минимальной стоимости с возможностью выделения независимых блоков ограничений на первом уровне декомпозиции в
двух случаях позволяет получить с меньшими ресурсными затратами решение,
сопоставимое с результатом выполнения
классических потоковых алгоритмов.
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Для побудови хмаркових сховищ даних, систем доступу до них та їх захищеності необхідні практичні методи вибору оптимального шлюзу доступу. Існуючі засоби доступу до
хмаркових сховищ в більшості взагалі не проводять вибору шляху доступу, а використовують той, що заданий за замовчуванням. Це знижує швидкість і якість обслуговування
клієнтів, а також суттєво впливає на захищеність даних, які передаються через хмаркові сховища. Відомі практичні підходи не дають можливості вирішити дану проблему.
Розроблено метод практичного вибору оптимального шлюзу доступу до сховища даних у
двох його модифікаціях. Оптимальність визначається найшвидшим доступом до сховища. Метод дає можливість створювати більш гнучкий і швидкий доступ до сховищ даних, в якому оптимальність визначається динамічно, що дуже важливо для мобільних
абонентів
Ключові слова: хмаркове сховище даних; шлюз доступу; оптимальний шлях; модель
доступу

Вступ
Складність систем зв'язку для передачі даних через хмаркові сховища даних
на сьогоднішній день в значній мірі визначається складністю протоколів та їх
поєднанням, які вони реалізують. Сучасні
мережі доставки та дистрибуції контента
здатні здійснювати автоматичний контроль цілісності даних на кожному з серверів мережі. При цьому гарантується
100% доступність контенту для кінцевого
користувача в разі втрати зв'язності між
вузлами мережі, виходу з ладу центрального або віддаленого сервера.
Найбільш розвинені комерційні
центри обробки даних надають статистичний контроль процесів доставки та дистрибуції контенту. Контент-провайдер в
реальному часі може отримати всю необхідну інформацію про завантаження, доступності і популярності свого контенту в
кожному регіоні присутності. Але статичний контроль не враховує мобільність
клієнтів, які можуть змінювати своє географічне розміщення в часі [5].
Аналіз проблеми

Реально, модель хмаркового сховища та доступу до нього представляється
моделлю дистрибуції відповідними засобами (Рис. 1). Представлення у моделі
всього дата-центру одним елементом нічого не говорить про його внутрішню
структуру, зате дозволяє моделювати зовнішні зв'язки центру та прослідкувати
можливості обміну даними між абонентами, використовуючи центр обробки даних [3].
Реально, хмаркове сховище даних
містить декілька серверів, які можуть навіть бути розділені регіонально. Але, у
будь-якому випадку, є центральні сервери
і сателіти [1]. Файли, якими обмінюються
абоненти, фізично зберігаються на основних серверах. Увесь доступ до збереженої
інформації відбувається через так звані
сателіти. Основний сервер - сервер на
якому фізично знаходяться файли клієнтів. Основних серверів може бути декілька. Клієнт оплачує зберігання інформації
на одному з них, або за додатковою угодою, на декількох. Основна характеристика основного серверу - зберігання великих об'ємів інформації, але повільний доступ до неї.

Проблеми інформатизації та управління, 3(51)’2015

111

Рис 1. Одноточковий дистрибуція (ліворуч) і дистрибуція засобами CDN (праворуч)

Узагальнена модель основного сервера містить (рис. 2):
Firewall - захисний бар'єр сервера;
Nginx - Web-сервер для обробки запитів та перенаправлення їх на програмну аплікацію сервера (інтерфейсний
модуль основного сервера);
Програмна реалізація сервера програма яка забезпечує авторизацію, автентифікацію, розмежування прав доступу до файлів та сам доступ до файлів;
База даних - в якій знаходиться
інформація про користувачів, рахунки,
файли та ін;
Файли --- документи користувачів до яких вони мають права доступу.

Рис. 2. Модель основного сервера

Основною проблемою при такому
підході є те, що сервери знаходяться фізично віддалено від усіх можливих клієн-

тів. Через що час виконання запиту клієнта досить низький [2].
Існують рішення дзеркальних серверів для збільшення швидкодії доступу
до файлів. Тобто беруться сервери які виконують реплікацію даних один на одний.
Великою проблемою даної архітектурної
моделі є актуальність даних. Ще однією
проблемою є те що клони сервера повинні
бути такої ж конфігурації як і основні, що
є досить дорого [4].
Сателіти знаходяться поблизу отримувачів даних і призначені для збільшення швидкості доступу до даних. Коли клієнт робить DNS запит на отримання IP
адреси системи для обміну даними, інтелектуальна система вибору маршруту
оцінює фактори (геолокація користувача,
шлях проходження запиту від клієнта до
DNS-сервера, навантаженість мережі та
сателітів, і т.д.) та надає клієнтові IPадрес сателіта, який находиться «найближче» до споживача послуг. Уся ця система працює в ідеалі, але зовсім не враховує
реальність мобільності користувача, надання користувачем доступу до своїх даних третім особам та не враховує наявність великих обсягів даних.
Вирішення задачі
При вирішенні даної проблему було
застосовано практичний підхід, який би
враховував усі перераховані обмеження.
Тобто за основу методу було взято практичні рішення, які дали позитивний результат на практиці.
Для початку при авторизації клієнта
до одного із серверів визначається який
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саме сателіт знаходиться до нього найближче. Практично це реалізовано так,
що при надходженні запиту від клієнта до
сателіту, nginx отримує наступні дані про
клієнта:
•IP-адреса клієнта (в даному випадку унікальний ідентифікатор клієнта. У
випадку якщо 2 клієнти мають однаковий
IP-адрес вважаємо, що це один і той самий клієнт).
Nginx передає ці дані на програмну
реалізацію сателіта.

У програмній реалізації клієнта на
основі отриманих даних можна отримати
шляхи від себе і кожного із сателітів до
клієнта (BGP-PATH). Тобто, отримати
список усіх можливих шляхів від клієнта
до потрібної інформації.
Також практично можна визначити:
•RTT (Round-trip delay time) - час від
моменту посилки запиту до моменту
отримання відповіді;
•Географічне місце положення клієнта маючи GEOIP (Рис. 3).

Рис. 3. Метод визначення географічного розміщення користувача

На основі географічного розміщення
користувача достатньо легко обчислити
адміністративну відстань від нього до
усіх можливих сателітів. Звичайно, досить точно цю відстань визначити неможливо, але для практичних потреб оптимальності трафіку підійде й наближене значення. Було б добре, щоб ця відстань вимірювалась хопами, що не завжди вдається практично через обмеженості деяких
сегментів мережі.
Можливі два варіанти обчислення
відстані між вузлом клієнта і сателітом:
•За різницею IP адрес. Тобто, чим
більше біт в адресі зверху є однаковими,
тим ближче адреса. Такий підхід дозволяє
досить швидко і без додаткових обчислювальних затрат виконати цю дію. Адже
цікавить не конкретна відстань, а найкоротша з відомих.
•Визначення відстані за допомогою
ICMP. Але цей метод має недолік - коли
на шляху проходження трафіку забороне-

ний трафік ICMP, що цілком можливе для
специфічних хмаркових сховищ даних.
Однак, визначення найближчого за
адміністративною відстанню сателіта до
клієнта не завжди гарантує найкращу
швидкість обміну даними. Тому важливо
ще отримати час від моменту посилки запиту до моменту отримання відповіді від
сателіта до клієнта.
Однак, отримати цей параметр можна лише в тому випадку якщо клієнт заходив коли небуть на відповідний сателіт
і ця інформація була збережена. Тому потрібно вести статистику відвідування клієнтів з наступними даними:
•IP-адрес клієнта;
•IP-адрес сателіту;
•BGP-PATH;
•RTT.
Крім того потрібно враховувати завантаженість сателітів на відповідний час
роботи з клієнтами.
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Усе це оптимально теоретично і
практично працює при наявності достатньої кількості статистичних даних у базі.
При відсутності статистичних даних, на основі яких можна прийняти рішення про оптимальний шлях від клієнта
до сателіта, доводиться приймати рішення
в умовах невизначеності. Невизначеність
у даному випадку достатньо погано формалізується, тому й було прийняте рішення використання практичного підходу.
Невизначеність проявляється у неможливості точно оцінити шлях до конкретного клієнта від сателітів. Тому варто
оцінювати цей шлях за іншою доступною
інформацією.
•У базі з часом накопичується інформація про різних клієнтів (різні IP). Тому
завжди існує можливість отримати відстань до конкретного, навіть якщо він не
поточний. І оцінювати відстань від пото-
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чного клієнта до потенційно близьких за
допомогою визначення відстані за різницею IP (а це достатньо проста логічна
процедура). Відсортована вибірка з бази
даних клієнтів за IP дозволить провести
ранжування клієнтів за близькістю до поточного.
•Якщо клієнт знаходиться досить
близько (GEOIP) до іншого клієнта, то
їхні шляхи до відповідного сателіта (BGPPATH) з достатнім наближенням можна
вважати однаковими і, відповідно, їхні
RTT до цього сателіту приблизно рівними.
•Маючи ці дані можна визначити
мінімальний RTT від клієнта до сателіту.
На основі цього відбувається підключення клієнта до його інформаційного сховища через мінімальний шлях, перенаправивши його на ближчий і не завантажений на даний момент сателі.

Кешування

Інформація

Сателіт

Географічне
розміщення 1

Географічне
розміщення 2

Географічне
розміщення 3

Рис. 4. Метод наближення даних до клієнта

Зберіганням та обробкою інформації
при даному методі займається основний
сервер. Основні задача сателітів забезпечити обмін інформацією з користувачем
таким чином, щоб він виявився якомога
“ближче” до споживача (рис. 4).
Крім самого факту, що інформація
буде доставлена користувачеві чи прийнята від нього, потрібно забезпечити якість
доставки. Це передбачає максимально
можливу швидкість обміну цією інформацією.

Метод також передбачає можливість
“наблизити” інформацію до користувача
географічно. Це пов'язано з пропускною
здатністю каналів (відсутністю іноді хороших магістральних каналів), а також з
різницею у вартості локального і зовнішнього трафіку для кінцевого користувача
(наприклад, у різних регіонах).
Таким чином, усвідомивши необхідність географічного розподілення для
інформації,
встановлюють
сервери-
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сателіти в безпосередній близькості від
споживачів.
Абстрактний алгоритм наближення
даних до клієнта, у якому беруть участь
діф сутності - основний сервер і користувач, полягає в наступному:
•1. Визначення розміщення користувача. Сподіватися, що він сам розповість цю інформацію про себе, не доводиться, тому беруть IP-адресу користувача і виконують пошук в базі даних GeoIP
(яких сьогодні досить багато, як платних,
так і безкоштовних), і отримують на виході інформацію про місцезнаходження
користувача: його країну, регіон, місто,
назва його провайдера.
2. Визначення розміщення інформації користувача. Ця інформація розташована завжди на основному сервері, а сервер має своє фізичне місце розташування,
заздалегідь відоме. Тому інформація на
сервері теж має своє географічне місце
розташування: ті ж країна, регіон, місто і
т.п. Крім того, при бажанні користувача,
можна створювати копії інформації на
інших основних серверах, таким чином
одна й та ж інформація буде доступна на
декількох основних серверах, а значить, в
кількох географічних точках.
3. Визначення множини сателітів
для доступу до інформації. Логічно було
б обчислити відстань від користувача до
інформації і всіх сателітів, що забезпечать
до неї доступ, і вибрати самий близький
до користувача сателіт. Ця відстань не
завжди збігається з відстанню на карті
між двома точками, і є швидше мірою
якості і пропускної спроможності каналів
між регіонами, країнами або містами (або
навіть між окремими провайдерами).
4. Вибір потенційного сателіта для
доступу до інформації. У результаті виконання попереднього кроку отримують
зважений орієнтований граф, на якому
необхідно вирішити задачу пошуку найкоротшого шляху (мінімізація суми ваг
ребер графа, що входять в цей шлях). Це
класична задача, яка може бути легко вирішена за поліноміальний час.

5. Пошук оптимального шляху. Класичні алгоритми пошуку найкоротшого
шляху на графах при практичній реалізації для цієї задачі виявилися досить громіздкими і вимагали достатньо багато часу,
що є недопустимим. Потрібно враховувати специфіку утвореного графа. Граф хоч
і є слабозв'язаний, але все-таки його розміри досить великі, тому в реальному часі
для кожного відвідувача виконувати такий розрахунок не є найбільш ефективним рішенням. Відомо, що при всіх пошуках найкоротшого шляху кінцевим
пунктом шляху будуть місця, де розташовані сателіти, таким чином, число різних
кінцевих точок шуканого шляху фіксоване і відносно невелике. Тепер достатньо
розрахувати і закешувати довжини найкоротших шляхів від всіх вершин графа
(де можуть розташовуватися користувачі)
до місць розташування сателітів.
6. Збереження оптимального шляху
в базі клієнтів. Уже оброблена інформація
буде використана в реальному часі надалі,
коли за інформацією звернеться користувач. Тому завжди необхідно виконувати
поновлення бази даних клієнтів.
Але розрахована один раз і збережена інформацію про оптимальні шляхи не є
динамічною, що в реальних умовах роботи відобразиться на якості надання послуг. Тому такий підхід зі статично розрахованими шляхами не є добрим вирішення.
Тому, пропонується модифікований
метод, який крім переваг цього підходу до
пошуку мінімального шляху за географією використовує ще два додаткові підходи:
На основі даних про мережеву
1.
топологію:
•BGP-маршрути в режимі реального
часу;
База даних RIPE;
•
Таблиці локальних адресів ре•
гіональних провайдерів;
За інтегральними метриками:
2.
мережева затримка;
•
кількість хопів;
•
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•
шляху.

AS (автономних систем) на
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У результаті метод вибору шлюзу за
складністю запиту можна зобразити у фигляді діаграми потоків даних (рис. 5).

1.2.3

Клієнт

Дані аутинтифік ації
(Логін, Пароль)

1.Визначення
додаткових
метрик
поточного
звязк у

IP-адреса клієнта
RTT від к лієнта до поточного
IP-адреси
сателіта

База даних IP-адресів доступних сателітів

D1

Зони

Дані переадресації
Клієнт

1.2.3

D2

GeoDNS

2. Визначення
оптимального
сателіта для
звязку

D3

База даних параметрів звязків

Data Flow

Рис 5. Діаграма потоків даних методу вибору шлюзу доступу

Висновки
Практичне використання даного методу в програмній реалізації дозволило
отримати систему дистрибуції даних до
кінцевого користувача, з максимально
швидким доступом до даних. Хоча й запропонований метод ще не містить достатнього наукового підгрунтя, але враховуючи його базування на практичних основах і підтвердженість у реальних системах дистрибуції дозволяють його використання.
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Здійснено подальше удосконалення типової схеми захисту інформації з урахуванням розробленого авторами методу «Подвійної трійки захисту». Показано, що дана типова
схема захисту може бути прийнята за основу при подальшій розробці систем захисту
державних інформаційних ресурсів. Приведена загальна класифікація типів систем захисту інформації з урахуванням проведеного аналізу даного явища, показано необхідність
використання принципу комплексності захисту державних інформаційних ресурсів
Ключові слова: система захисту інформації; тип; класифікація; комплексність; державні інформаційні ресурси

Аналіз останніх досліджень і
публікацій
Незважаючи на широке коло публікацій та досліджень, які стосуються питання певної класифікації систем захисту
інформації (СЗІ), конкретному питанню
класифікації їх типів приділяється небагато уваги. Так в роботі Корченко О. Г. [1]
приводиться класифікація засобів захисту, комп’ютерних вірусів, атак, апаратних
засобів, але виходячи з назви праці не
приведена класифікація типів СЗІ. В роботі [2-3] авторів Юдіна О. К., Корченко
О. Г. та Конаховича Г. Ф. також не розглядалось дана тематика. Не розглядається дана тематика і в роботах Богуша В.
М., Довидькова О. А., Кривуці В. Г. [4],
Шаньгина В. Ф. [5]., Грайворонського М.
В., Новікова О. М. [6] та інших вчених.
Також виходячи з аналізу нормативних
документів, які регламентують захист інформації в Україні, не прослідковується
класифікація типів СЗІ. В зв’язку з чим
розгляд та визначення класифікації типів
систем захисту інформації є актуальним.
Постановка задач досліджень
Таким чином, метою статті є представлення типової системи захисту інформації та проведення аналізу класи-

фікацій типів систем захисту інформації
на її основі і, як наслідок, створення
власної класифікації; обґрунтування на
основі цього необхідності використання
принципу комплексності захисту державних інформаційних ресурсів (ДІР).
Виклад основного матеріалу
Нормативний документ технічного
захисту інформації (НД ТЗІ) 1.1-003-99
«Термінологія в галузі захисту інформації
в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу», затверджений наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації
Служби безпеки України від 28 квітня
1999 р. № 22, надає визначення поняттю
захист інформації в автоматизованій системі (АС), але не надає визначення, що
собою представляє система захисту інформації. Існує визначення лише поняття
комплексної системи захисту інформації
(КСЗІ). Приведемо дані визначення.
Захист інформації в АС – діяльність, яка спрямована на забезпечення
безпеки оброблюваної в АС інформації та
АС в цілому, і дозволяє запобігти або
ускладнити можливість реалізації загроз,
а також знизити величину потенційних
збитків внаслідок реалізації загроз.
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Комплексна система захисту інформації – сукупність організаційних і інженерних заходів, програмно-апаратних
засобів, які забезпечують захист інформації в АС (на автономних робочих станціях
(АС класу 1) і в комп’ютерних мережах
(АС класу 2 і 3)).
Зрозуміло, що так як система визначається як сукупність взаємозв'язаних
елементів, то призначення системи захисту інформації полягає в тому, щоб об'єднати усі складові елементи захисту в
єдине ціле, в якому кожен компонент, виконуючи свою пряму функцію, одночасно
забезпечує виконання функцій іншими
компонентами і пов'язаний з ними логічно і технологічно [7].
За відсутності окремих компонентів
системи або їх неузгодженості між собою
неминучі помилки в технології захисту
інформації. Отже, захист має бути системним, і це є основною умовою захисту
інформації.
Для того, щоб забезпечити надійність захисту інформації, потрібна не лише системність захисту, але і її комплексність – один із основних принципів захисту інформації. Таким чином, ми отримуємо перший тип СЗІ – комплексні системи
захисту інформації.
Щоб визначитись з іншими типами
СЗІ, розкриємо поняття комплексності. В
цілому, комплексність представляє собою
сукупність предметів і явищ, які пов’язані
між собою в одне ціле.
Відповідно до поняття захисту інформації комплексність має три призначення [7]:
1. у об'єднанні локальних систем захисту;
2. у забезпеченні повноти усіх складових системи захисту;
3. у забезпеченні всеосяжності захисту інформації.
Перше призначення полягає у
об’єднанні в одне ціле локальних СЗІ, при
цьому, вони повинні і функціонувати, як
єдине ціле.
Друге призначення комплексності
обумовлене призначенням самої системи.

117

Система повинна логічно і технологічно
об'єднати усі складові захисту. Але вона
не розглядає повноту цих складових, не
враховує усіх чинників, які чинять або
можуть чинити вплив на якість захисту.
Таким чином, якість захисту полягатиме у
обиранні необхідних оптимальних варіантів побудови систем (системи) захисту
інформації (повинні враховуватися усі
параметри уразливості інформації, потенційно можливі загрози її безпеки, охоплюватися усі необхідні об'єкти захисту,
використовуватися усі можливі види, методи і засоби захисту і необхідні для захисту кадрові ресурси, здійснюватися усі
захисні заходи, що викладені в цілях і завданнях) з урахуванням конкретного призначення системи.
Третє призначення комплексності
полягає в тому, що система має забезпечувати безпеку усієї сукупної інформації
належному захисту і за будь-яких обставин. Це означає, що повинні захищатися
усі носії інформації в усіх компонентах її
збору, зберігання, передачі і використання, в будь-який час і при усіх режимах
функціонування системи обробки інформації.
В той же час, комплексність не виключає, а навпаки, припускає диференційований підхід до захисту інформації. Тут
диференційованість залежить від складу її
носіїв, видів таємниці, до яких віднесена
інформація, ступеня її конфіденційності,
засобів зберігання і обробки, форм і умов
прояву її уразливості, каналів і методів
несанкціонованого доступу до інформації.
Для того, щоб впевнитись у багатоплановості СЗІ достатньо переглянути її
типову схему (рис.1) за основу якої взята
схема, що представлена в [8], але з урахуванням авторських досліджень та запровадженого методу «Подвійної трійки захисту» [3,9].
Окремо охарактеризуємо виділенні
на рис.1 елементи організаційної системи
захисту. Розуміння решти елементів для
більшості фахівців із захисту інформації
не представляє труднощів.
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Система організації психологічного
захисту інформації являє собою систему,
яка використовує допустимі нормами
права і моралі методи і засоби вивчення
психофізіологічних особливостей і можливостей людей, а також психологічної дії
на людей з метою оцінки відповідності їх
вимогам для допуску до обробки інформації, що захищається.
Система організації використання
морально-етичних норм захисту інформації являє систему, що використовує
норми і правила, які не мають юридичної

сили, але їх порушення веде до втрати авторитету, виникнення додаткових труднощів і інших негативних наслідків для
людини і організації.
Система організації страхування
захисту інформації є системою захисту
інформації, яка передбачає відшкодування збитків від її знищення або модифікації шляхом отримання страхових виплат.
Як вказано в [8], морально-етичні і
психологічні елементи захисту інформації
практично в усіх країнах до теперішнього
часу розглядалися лише в теорії.

ТИПОВА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Елементи

СЗІ

Нормативно-правова
система захисту
інформації (НПСЗІ)

Організаційна
система захисту
інформації (ОргСЗІ)

Інженерно-технічна
система захисту
інформації (ІТСЗІ)

Елементи НПСЗІ

Елементи ОргСЗІ

Елементи ІТСЗІ

Система
конституційного
законодавства

Система
організації
режиму та охорони

Система
фізичних засобів
захисту

Система
загальних законів та
кодексів

Система
організації роботи зі
співробітниками

Система
апаратних засобів
захисту

Система
законів про організацію
управління

Система
організації роботи з
документами та
документованою
інформацією

Система
програмних засобів
захисту

Система
спеціальних законів
Система
підзаконних
нормативних актів
Система
правоохоронного
законодавства

Система
організації
використання технічних
заходів

Система
криптографічних
засобів захисту

Система
організації роботи з
аналізу загроз
Система
організації роботи з
проведення
систематичного
контролю

Система організації
психологічного захисту
інформації

Система організації
використання
морально-етичних норм
захисту інформації

Система організації
страхування захисту
інформації

Рис. 1. Типова схема системи захисту інформації
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Також при визначенні класифікацій
типів СЗІ важливим є розгляд основних
вимог до них. В [2] визначено, що індустрія сучасних засобів захисту інформації
від несанкціонованого доступу (НСД),
визначається широким номенклатурним
арсеналом. Такі засоби з практичного погляду можна поділити на наступні класи:
нормативно-правові або законодавчі, організаційні, технічні (апаратні, програмні,
програмно-апаратні, криптографічні, стеганографічні, тощо). Це збігається із змістом представленою на рис.1 типовою СЗІ.
В той же час до базових вимог, щодо засобів захисту ІТКС можна віднести:
– функціональність – полягає у вирішенні необхідної сукупності задач захисту;
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– надійність – здатність вчасно,
правильно і коректно виконувати всі передбачені функції захисту;
– адаптованість – адаптація при
зміні структури, технологічних схем і
умов функціонування ІТКС;
– ергономічність – вимоги до зручності адміністрування, експлуатації і мінімізації перешкод користувачам;
– економічність – мінімізація фінансових і ресурсних затрат.
Виходячи з вищерозглянутого та з
урахуванням запропонованих класифікацій, які представлені в [10-11], отримаємо
наступну початкову класифікацію основних типів СЗІ (рис. 2).

Основні типи СЗІ
Однокомпонентні
СЗІ

Багатокомпонентні
СЗІ

Комплексні
СЗІ

Інтегровані
СЗІ

Рис. 2. Класифікація основних типів СЗІ

Однокомпонентні СЗІ будуються на
базі одного, як правило, вузькоспеціалізованого продукту із захисту інформації. В
більшості випадків таким продуктом є
антивірусний пакет.
Багатокомпонентні СЗІ будуються
на базі декількох продуктів, кожен з яких
вирішує свою конкретну задачу. При
цьому продукти і технології, які використовуються в багатокомпонентних СЗІ, ніяк не зв’язані між собою а ні на технічному, а ні на організаційному рівнях.
Комплексні СЗІ представляють собою подальший розвиток багатокомпонентних СЗІ, в яких продукти, технології і
рішення, що використовуються, об'єднуються в єдину систему на організаційно-

му рівні з тим, щоб забезпечити максимальну міру захищеності усієї автоматизованої системи в цілому. Очевидно, що при
цьому стійкість усієї СЗІ еквівалентна
стійкості “найслабшої” її ланки.
В інтегрованих СЗІ усі елементи
комплексних СЗІ інтегруються не лише
на організаційному, але і на технічному, і
навіть, технологічному рівнях. У такій
інтегрованій системі вихід з ладу одного з
елементів захисту повинен надійно компенсуватися протидією інших її елементів.
Класифікація СЗІ за загальною
ознакою може бути представлена наступним чином (рис.3).
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За загальною ознакою СЗІ
Універсальні

Спеціалізовані
(за галуззю застосування)

Часткові

Комплексні рішення (за сукупністю
задач, що вирішуються)

Вбудовані в
системні засоби

Додаткові
(за способом реалізації)

Рис. 3. Класифікація СЗІ за загальною ознакою

Універсальні СЗІ – можуть бути використані як в особистих цілях так і в корпоративних мережах, як правило є базовими при побудові підсистем захисту інформації для будь-яких об’єктів.
Спеціалізовані СЗІ – призначені для
вирішення вузькоспеціалізованих задач за
галуззю застосування щодо захисту інформації (наприклад захист інтелектуальної
власності, у тому числі програмного забезпечення, від нелегального розповсюдження та використання).
Часткові СЗІ – призначені для вирішення конкретної часткової задачі по
захисту інформації (наприклад система
забезпечення антивірусного захисту).
Комплексні СЗІ – розкриті були вище.
Вбудовані в системні засоби – є невід’ємною частиною системних засобів.
Додаткові – можуть бути використанні додатково для виконання певних
задач захисту (в якості доповнення штатних). Наприклад наявність в операційній

системі Windows власного брандмауера
не виключає використання іншого міжмережевого екрану, який буде більш надійним при вирішенні поставлених завдань.
На рис. 4 представлено класифікацію СЗІ за засобами захисту даних.
Розглянемо більш детально формальну та неформальну класифікацію СЗІ за
засобами захисту даних.
Формальні.
Апаратні СЗІ – різноманітні механічні, електричні, електромеханічні, електронні, електронно-механічні та інші пристрої і системи (наприклад, джерела безперебійного живлення, криптографічні
обчислювачі, електронні ідентифікатори
та ключі, пристрої для виявлення «жучків», генератори шумів тощо), що функціонують автономно або вбудовуються чи
з’єднуються з іншою апаратурою з метою
блокування дій дестабілізуючих чинників
та для розв’язання інших завдань захисту
інформації.

За засобами захисту даних СЗІ
Формальні
Апаратні
Програмні
Програмно-апаратні

Неформальні
Нормативно-правові
(законодавчі)
Організаційні
Морально-етичні

Криптографічні
Стеганографічні

Рис. 4. Класифікація СЗІ за засобами захисту даних
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Програмні СЗІ – спеціальні програми (наприклад: антивіруси, програми
шифрування даних, реалізації алгоритмів
цифрового підпису, розмежування доступу, оцінки ризиків, автоматизовані комплекси визначення рівня безпеки, тощо),
які функціонують у межах інформаційних
систем для розв’язання завдань захисту
інформації.
Програмно-апаратні СЗІ – взаємозв’язані апаратні і програмні засоби та
системи (наприклад: банківські системи
електронних платежів, комплексні інформаційні системи конфіденційного зв’язку,
автоматизовані системи контролю доступу персоналу та транспортних засобів у
режимних зонах тощо), які функціонують
автономно чи в складі інших систем з метою розв’язання завдань захисту інформації.
Криптографічні СЗІ – призначені
для захисту інформації шляхом криптографічного
перетворення
інформації
(шифрування, розшифрування), яке реалізується за допомогою асиметричних або
симетричних криптографічних систем.
Стеганографічні СЗІ зорієнтовані
на приховування інформації в такій формі, коли сам факт її наявності не очевидний, наприклад: приховування даних у
звукових або графічних файлах, які входять до складу ОС Windows.
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Неформальні.
Нормативно-правові (законодавчі)
СЗІ є множиною нормативно-правових
актів, які поєднані в єдину систему захисту (конвенції, закони, укази, постанови,
нормативні документи тощо), що діють у
певній державі і забезпечують юридичну
підтримку для розв’язання завдань захисту інформації.
Організаційні СЗІ – це множина організаційних процесів та дій, які поєднані
в єдину систему захисту, спрямованих на
забезпечення стану безпеки інформаційної системи, що здійснюються протягом
усіх технологічних етапів (наприклад:
проектування, виготовлення, модифікація, експлуатація, утилізація тощо) існування відповідних ресурсів інформаційної
системи і ведуть до створення, удосконалення, упорядкування та узгодженості
взаємозв’язків і взаємодії її компонентів.
Морально-етична СЗІ – моральні
норми та етичні правила, які поєднані в
єдину систему захисту, що склалися в суспільстві, колективі та об’єкті інформаційної діяльності, порушення яких ототожнюється з недотриманням загальноприйнятих дисциплінарних правил та
професійних ідеалів.
На рис.5 представлено класифікацію
СЗІ за місце застосування.

За місцем застосування СЗІ
СЗІ окремої робочої
станції

СЗІ в окремих
мережах

СЗІ в глобальних
мережах

Рис. 5. Класифікація СЗІ за місцем застосування

СЗІ окремої робочої станції – призначені для захисту окремих робочих станцій, які працюють автономно (наприклад
окрема робоча станція оператора, КПК,
ноутбук (нетбук), планшет, смартфон та
інше).
СЗІ в окремих мережах – представляють собою системи, призначені для захисту у внутрішніх мережах передачі даних (наприклад у внутрішніх корпоративних мережах, або мережах підприємств, в

тому числі при використанні бездротових
мереж).
СЗІ в глобальних мережах – призначені для захисту у зовнішніх мережах передачі даних, (в тому числі при використанні бездротових мереж). Прикладом є
використання глобальної мережі Internet.
На рис. 6 представлено класифікацію СЗІ за об’єктом захисту окремого
комп’ютера.
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За об’єктом захисту окремого комп’ютера СЗІ
Системи захисту
доступу до
комп'ютера

Системи захисту
операційних
систем

Системи захисту
окремих
додатків

Системи
захисту
СУБД

Рис. 6. Класифікація СЗІ за об’єктом захисту окремого комп’ютера

Системи захисту доступу до
комп’ютера – передбачає використання
апаратно-програмних модулів довіреного
завантаження, які шляхом реалізації належного контролю доступу користувачів
до технічних засобів автоматизованого
робочого місця та виконання завантаження довіреної операційної системи, забезпечують захист інформації від несанкціонованого доступу (здійснюється перевірка
цілісності технічних та програмних засобів комп’ютера та апаратна ідентифікація/аутінтифікація користувача).
Системи захисту операційних систем – призначені для ідентифікації та аутентифікації, розмежування доступу користувачів до ресурсів, протоколювання
та аудиту самої системи, управління політикою безпеки, виконання криптографічних та мережевих функцій захисту.
Системи захисту окремих додатків
– призначені для ідентифікації та аутентифікації, розмежування доступу користувачів до окремих додатків, протоколювання та аудиту роботи з додатками.
Захист баз даних є однією із самих
складних задач. Необхідно контролювати
доступ працівників до інформації, яка
зберігається в базі даних, обмежувати адміністраторів бази даних від можливості
читання та зміни чутливих даних, захистити інформацію під час зберігання та
при передачі по мережі. В зв’язку з чим
забезпечити захист баз даних можливо
лише використовуючи комплексний під-

хід. Таким чином, призначення системи
захисту СУБД буде виходити із задач, які
необхідно вирішувати [12].
Системи захисту СУБД – призначені для розмежування повноважень всередині бази даних з реалізацією обмеження доступу до даних адміністратором; реалізації мандатного доступу (з використанням міток) до даних; обмеження доступу і контролю виконання команд в залежності від часу, IP-адреси, операції, яка
виконується; суворої аутентифікації при
доступі до бази даних; захисту клієнтського трафіка (SSL) при мережевому доступі до баз даних; прозорому шифруванню чутливої інформації в базі даних та її
захист на фізичних носіях інформації; захист резервних копій даних; консолідації,
зберігання та аналізу аудита різних баз
даних.
Згідно з НД ТЗІ 2.5-005-99 «Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності
оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу» (Затверджено наказом
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації
Служби безпеки України від 28.04.1999)
за сукупністю характеристик АС виділено
три ієрархічні класи АС, вимоги до функціонального складу комплекс засобів захисту (КЗЗ) яких істотно відрізняються.
Виходячи з даних трьох ієрархічних класів АС можна здійснити класифікацію і
СЗІ (рис. 7).

За сукупністю характеристик АС СЗІ
Системи захисту
АС
Класу «1»

Системи захисту
АС
Класу «2»

Системи захисту
АС
Класу «3»

Рис.7. Класифікація СЗІ за сукупністю характеристик АС
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Системи захисту АС Класу «1» –
призначені для захисту одномашинного
однокористувацького комплексу, який
обробляє інформацію однієї або кількох
ступенів обмеження доступу.
Системи захисту АС Класу «2» –
призначені для захисту локалізованого
багатомашинного багатокористувацького
комплексу, який обробляє інформацію
різних ступенів обмеження доступу.
Системи захисту АС Класу «3» –
призначені для захисту розподіленого ба-
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гатомашинного
багатокористувацького
комплексу, який обробляє інформацію
різних ступенів обмеження доступу.
Наступним критерієм нашої класифікації типів СЗІ може виступати інтегральна характеристика захищеної інформаційної системи – політика безпеки. Існують два типи політики безпеки: дискреційна й мандатна [2]. В зв’язку з чим, ми
можемо здійснити класифікацію типів СЗІ
за обраним типом політики безпеки
(рис. 8).

За обраним типом політики безпеки СЗІ
Системи захисту з
реалізацією дискреційної
моделі безпеки

Системи захисту з
реалізацією мандатної
моделі безпеки

Рис.8. Класифікація СЗІ за обраним типом політики безпеки

Системи захисту з реалізацією дискреційної моделі безпеки – забезпечують
дискреційне
управління
доступом
(Discretionary Access Control – DAC), що
визначається двома властивостями: всі
суб'єкти й об'єкти повинні бути ідентифіковані; права доступу суб'єкта до об'єкта
системи визначаються на підставі деякого
зовнішнього, стосовно системи правила.
Системи захисту з реалізацією мандатної моделі безпеки – забезпечують
мандатне
управління
доступом
(Mandatory Access Control – MAC), що визначається наступними властивостями:
всі суб'єкти й об'єкти системи повинні бути однозначно ідентифіковані; задається
лінійно впорядкований набір міток таєм-

ності; кожному об'єкту системи привласнена мітка таємності; кожному суб'єктові
системи привласнена мітка таємності, що
визначає рівень довіри до нього в інформаційній системі; визначено максимальне
значення мітки таємності об'єктів, до яких
суб'єкт має доступ (мітка таємності
суб’єкта називається його рівнем доступу).
Наприкінці наведемо ще одну класифікацію типів СЗІ – це класифікація за
відношенням до загальних моделей, які
можуть бути реалізовані в даній СЗІ
(рис. 9). Як вказано в [13], системну класифікацію загальних моделей в теперішній час здійснити практично неможливо.

За відношенням до загальних моделей СЗІ
Системи захисту
з реалізацією
загальної моделі
процесу захисту
інформації

Системи захисту
з реалізацією
узагальненої
моделі СЗІ

Системи захисту
з реалізацією
моделі загальної
оцінки загроз
інформації

Системи захисту
з реалізацією аналізу
систем розмежуванням
доступу до ресурсів ІС

Рис. 9. Класифікація СЗІ за відношенням до загальних моделей
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Враховуючи загальну системну класифікацію, яка представлена в [13] та моделі захисту інформаційних ресурсів, які
викладені в [2, 14], класифікацію СЗІ за
відношенням до загальних моделей можна трактувати наступним чином.
Системи захисту з реалізацією загальної моделі процесу захисту інформації – відображають процес захисту інформації як процес взаємодії дестабілізуючих
факторів, які впливають на інформацію, і
засобів захисту інформації, що перешкоджають дії цих факторів. Наслідком цієї
взаємодії є певний рівень захищеності інформації.
Системи захисту з реалізацією узагальненої моделі СЗІ – відображають основні процеси, які здійснюються в ній з
метою раціоналізації та оптимізації процесів захисту. Прикладом побудови таких
систем можуть бути системи, які побудовані на основі так званої узагальненої
концепції захисту інформації (УКЗІ). В
даному випадку УКЗІ – інструментальнометодологічна база, що забезпечує оптимальну практичну реалізацію стратегій
захисту на регулярній основі з урахуванням мінімальних витрат [2].
Системи захисту з реалізацією моделі загальної оцінки загроз інформації –
здійснюється оцінка не лише загроз інформаційним ресурсам, а ще і оцінка тих
втрат, які можуть мати місце при виявленні різних загроз. Прикладом таких систем є системи, які побудовані на основі
емпіричного підходу щодо захисту інформаційних ресурсів, суть якого полягає в
тому, що на основі тривалого збору й обробки даних реальних проявів загроз інформації і розмірів завданого збитку виключно емпіричним шляхом, встановлюються залежності між потенційно можливим збитком і коефіцієнтами, що характеризують частоту прояву відповідної загрози і значення розміру збитку. Також
можуть використовуватися і динамічні
моделі оцінки потенційних загроз, які також враховують очікувану частоту появи
загроз та значення можливого збитку при
прояві загрози – дані моделі можуть бути

зведені в постановці задач в термінах теорії ігор.
Системи захисту з реалізацією аналізу систем розмежуванням доступу до
ресурсів ІС – призначені для забезпечення
вирішення задач аналізу та синтезу систем (механізмів) розмежування доступу
до різних видів ресурсів. Прикладами таких моделей є СЗІ побудовані на основі
класичних мандатних моделей цілісності
та
розмежування
доступу
БеллаЛападула, Біба, моделі поширення прав
доступу Take-Grant, моделі контролю цілісності Кларка-Вілсона.
Основні результати
До основних результатів, отриманих в статті, можна віднести подальше
удосконалення типової схеми захисту
інформації з урахуванням розробленого
авторами методу «Подвійної трійки захисту». Вказана типова схема може бути
прийнята за основу при розробці в подальшому систем захисту ДІР. Приведена
загальна класифікація типів СЗІ, показано необхідність використання принципу
комплексності захисту ДІР.
Висновки
Розглядаючи сучасний етап розвитку технологій забезпечення інформаційної безпеки, відсутності на ринку реальних продуктів, що дозволяли б реалізувати інтегровані СЗІ, дослідження авторів
дозволяє зробити висновок щодо необхідності використання комплексного підходу до побудови системи захисту державних інформаційних ресурсів. Застосування багатокомпонентних, а тим паче,
однокомпонентних СЗІ в межах захисту
ДІР та з урахуванням сучасної типової
системи захисту інформації (рис. 1) не є
доцільним або може використовуватися в
межах вирішення вузькоспеціалізованих
задач.
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УДК 004.274
Реализация схемы совмещенного микропрограммного автоматм в базисе FPGA /
Баркалов А.А., Титаренко Л.А., Визор Я.Е., Матвиенко А.В.
Предложен метод синтеза совмещенного микропрограммного автомата (МПА) в базисе
СБИС типа FPGA. Схема автомата реализуется на встроенных блоках памяти. Для уменьшения числа блоков памяти используется метод замены входных переменных. Приведен пример применения предложенного метода. Получены условия его применения

УДК 004.274
Реалізація схеми суміщеного мікропрограмного автомата в базисі FPGA / Баркалов О.О., Титаренко Л.О., Візор Я.Є., Матвієнко О.В.
Запропоновано метод синтезу суміщеного мікропрограмного автомата (МПА) в базисі НВІС
типу FPGA. Схема автомата реалізується на вбудованих блоках пам'яті. Для зменшення числа блоків пам'яті використовується метод заміни вхідних змінних. Наведено приклад застосування запропонованого методу. Одержано умови його застосування

UDC 004.274
Implementing circuit of combined finite state machine with FPGAs / Barkalov A.A.,
Titarenko L.A., Vizor Y.E., Matvienko A.V.
A method is proposed for synthesis of combined finite state machine (FSM) using field-programmable
logic arrays. The FSM circuit is implemented with embedded memory blocks. To detect the number of
memory blocks, the method of replacement of logical conditions is used. An example is given for
implementing the proposed method. Conditions are obtained for application of the proposed method

УДК 656.7.071.13:656.7.052:519.876.2(045)
Нечітка ентропія розрізнення студентами авіаційними диспетчерами рівня ризику
під час порушення норм горизонтального ешелонування / Борсук С.П.
Враховуючи важливість професійної підготовки авіаційного диспетчера для безпеки польотів,
постійно актуальним є питання ефективності професійної їх підготовки. Оцінка рівня підготовки авіаційного диспетчера визначається низкою контрольних заходів, серед яких присутні
такі, що перевіряють дотримання ним норм льотного ешелонування у горизонтальній площині. Відношення диспетчера до цих норм здебільшого не перевіряється, що створює потенційно
небезпечну точку біфуркації у разі виникнення непередбаченої ситуації під час польотів. Таке
відношення визначається за допомогою нечітких моделей, представлених сімейством функцій
належності відповідної лінгвістичної змінної із 7-миранговою розмірністю. Для оцінки адекватності використання такої шкали було використано нечітку ентропію. Встановлено, що найбільш помітними є найкраща і найгірша оцінка, що розглядається як мотивація на їх досягнення/запобігання

УДК 656.7.071.13:656.7.052:519.876.2(045)
Нечёткая энтропия различения студентами авиационными диспетчерами уровня
риска во время нарушения норм горизонтального эшелонирования / Борсук С.П.
Учитывая важность профессиональной подготовки авиационного диспетчера для безопасности полётов, постоянно актуальным является вопрос их эффективной профессиональной подготовки. Оценка уровня подготовки авиационного диспетчера определяется рядом контрольных мер, среди которых присутствуют проверяющие его соблюдение норм лётного эшелонирования в горизонтальной плоскости. Отношение диспетчера к этим нормам в основном не
проверяется, что вызывает появление потенциально опасной точки бифуркации в случае возникновения чрезвычайной ситуации во время полётов. Такое отношение определяется при помощи нечётких моделей, представленных семейством функций принадлежности соответствующей лингвистической переменной из 7-миранговой размерностью. Для оценки адекватности использования такой шкалы была использована нечёткая энтропия. Установлено, что наиболее заметными являются лучшая и худшая оценки, что рассматривается как мотивация на
их достижение/избежание
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UDC 656.7.071.13:656.7.052:519.876.2(045)
Fuzzy entropy of distinguishing air traffic control students risk level during horizontal
flight norms violation / Borsuk S.
The question of air traffic controller efficient training is always urgent taking into account importance
of their professional education for the flight safety. Traffic controller level estimation is defined with
help of set of control means that contain group destined for checking his compliance of horizontal
plane flight norms. Traffic controller’s attitude about these norms usually is nor checked that leads to
origin of potentially dangerous bifurcation point in case of unpredicted event during the flight. Such
attitude is found with help of fuzzy models, presented as family of membership functions of
correspondent linguistic variable with 7-ranks. Fuzzy entropy was used to measure adequacy of such
scale usage. It was found that most notable are best and worst grades that is considered to be
motivation for their reach/avoidance

УДК 681.518(045)
Моделювання маршрутизації гранями графами одиничних кіл / Гамаюн В.П.,
Мацуєва Х.А.
Розглянуто особливості застосування графів одиничних кіл у моделюванні маршрутизації гранями. Визначено основні геометричні властивості взаємодії вузлів у графах одиничних кіл. Запропоновано алгоритм обчислення шляху доставки пакету, який базується на застосуванні
методу обчислення віртуального шляху у плоских віртуальних графа

УДК 681.518(045)
Моделирование маршрутизации гранями графами единичных кругов / Гамаюн В.П., Мацуєва К.А.
Рассмотрены особенности применения графов единичных кругов в моделировании маршрутизации гранями. Определены основные геометрические свойства взаимодействия узлов в графах
единичных кругов. Предложен алгоритм вычисления пути доставки пакета, который базируется на применении метода вычисления виртуального пути в плоских виртуальных графах

UDC 681.518(045)
Modeling face routing in unit disk graphs / Gamayun V., Matsueva C.
The features of using unit disk graphs in modeling face routing are described. The basic geometrical
properties of the interaction of nodes in the unit disk graphs are defined in this article. An algorithm
for calculating the path of packet delivery, which is based on the method of calculating the virtual
path in the virtual plane graphs is proposed

УДК 004.9; 681.5
Формальна модель інформаційної технології поліпшення якості обслуговування
потоків даних на основі локальної моделі керованого процесу / Гученко М.І., Костенко П.П., Славко О.Г., Сохін Н.Л.
Здійснено постановку задачі та розроблено формальну модель інформаційної технології поліпшення якості обслуговування потоків даних на основі локальної моделі керованого процесу

УДК 004.9; 681.5
Формальная модель информационной технологии улучшения качества обслуживания потоков данных на основе локальной модели управляемого процесса / Гученко Н.И., Костенко П.П., Славко Е.Г., Сохин Н.Л.
Выполнена постановка задачи и разработана формальная модель информационной технологии
улучшения качества обслуживания потоков данных на основе локальной модели управляемого
процесса

128
UDC 004.9; 681.5
The formal model of information technology for improving the quality of service data
flow based on local model of controlled process / Guchenko N., Kostenko P., Slavko E.,
Sokhin N.
Made formulation of the problem of creation of information technology to improve quality of service
data flow based on the local model of the controlled process. Completed development of a formal
model of information technology

УДК 681.5:519.246:519Ю233Ю5:517.956.221(043.2)
Архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень / Додонов О.Г.,
Ланде Д.В., Коваленко Т.В.
Представлено технологічні та методологічні основи створення і застосування засобів підтримки прийняття рішень на основі сценарного підходу, архітектуру системи інформаційної
підтримки, створення та використання онтологій для побудови сюжетів інформаційної протидії. Детально розглянуто методику аналітичного дослідження, що базується на використанні інструментальних засобів аналізу і візуалізації інформаційних потоків і часових рядів.
Наведені архітектурні рішення можуть бути використані у системах, що базуються на застосуванні контент-моніторингу інформаційного простору та сценарному аналізі, а також
при проведенні аналітичної та прогнозної діяльності

УДК 681.5:519.246:519Ю233Ю5:517.956.221(043.2)
Архитектура системы информационной поддержки принятия решений / Додонов
А.Г., Ланде Д.В., Коваленко Т.В.
Представлены технологические и методологические основы создания и применения средств
поддержки принятия решений на основе сценарного подхода, архитектура системы информационной поддержки, создания и использования онтологий для построения сюжетов информационного противодействия. Подробно рассмотрена методика аналитического исследования,
основанная на использовании инструментальных средств анализа и визуализации информационных потоков и временных рядов. Приведенные архитектурные решения могут быть использованы в системах, основанных на применении контент-мониторинга информационного пространства и сценарном анализе, а также при проведении аналитической и прогнозной деятельности

UDC 681.5:519.246:519Ю233Ю5:517.956.221(043.2)
System architecture information decision support / Dodonov A., Lande D., Kovalenko T.
Presented by technological and methodological bases of creation and application of decision support
based on the scenario approach, system architecture promoted, creation and use of ontologies for
building plots Information counter. Detailed analytical study of the technique based on the use of tools
of analysis and visualization of data flows and time series. These architectural solutions can be used
in systems based on the use of content-monitoring information space and scenario analysis, as well as
analytical and forecasting activities

УДК 629.735.051:681.513.5(045)
Синтез вінерівсько-девісовського фільтру / Єрмолаєва О.В., Сив’юк Д.В., Пікалюк
Р.В.
Запропоновано алгоритм та результати процедури синтезу вінерівсько-девісовського фільтру,
який дозволяє знаходити оптимальні структури для широкого класу лінійних систем. На
аналітичному прикладі досліджено ефективність запропонованого алгоритму синтезу
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УДК 629.735.051:681.513.5(045)
Синтез винеривско-девисовского фильтра / Ермолаева О.В., Сивьюк Д.В., Пикалюк Р.В.
Предложен алгоритм и результаты процедуры синтеза винеривско-девисовского фильтра,
который позволяет находить оптимальные структуры для широкого класса линейных систем.
На аналитическом примере исследовано эффективность предложенного алгоритма синтеза

UDC 629.735.051:681.513.5(045)
The synthesis of wiener-davis filter / Ermolaeva O.V., Syvyuk D.V., Pikalyuk R.V.
The algorithm and the results of the synthesis procedure of Wiener-Davis filter, that allows to find the
best structure for a wide class of linear systems are presented in this work. Effectiveness of the
proposed algorithm of synthesis is considered in terms of analytical example

УДК 519.852.35:004.7
Декомпозиційний алгоритм розподілу обчислювальних ресурсів у безпроводній
комп’ютерній мережі / Жуков І.А., Печурін М.К., Кондратова Л.П., Печурін С.М.
Досліджено можливість розв'язання задачі розподілу обчислювальних ресурсів у бездротовій
комп'ютерній мережі з використанням дворівневої декомпозиції Данцига-Вулфа. Шляхом приведення матриці обмежень математичної моделі розглянутої задачі до виду блоководіагональної структури з виділенням незалежних блоків обмежень даний спосіб дозволяє
отримати рішення для задачі меншої розмірності, яке забезпечує співставність з результатом виконання класичних потокових алгоритмів

УДК 519.852.35:004.7
Декомпозиционный алгоритм распределения вычислительных ресурсов в беспроводной компьютерной сети / Жуков И.А., Печурин Н.К., Кондратова Л.П., Печурин С.Н.
Исследовано возможность решения задачи распределения вычислительных ресурсов в беспроводной компьютерной сети с использованием двухуровневой декомпозиции Данцига-Вулфа.
Путем приведения матрицы ограничений математической модели рассматриваемой задачи к
виду блочно-диагональной структуры с выделением независимых блоков ограничений данный
способ позволяет получить решение для задачи меньшей размерности, которое обеспечивает
сопоставимость с результатом выполнения классических потоковых алгоритмов.

UDC 519.852.35:004.7
The decomposition algorithm of the computing resources distribution in a wireless
computer network / Zhukov I.A., Pechurin N.K., Kondratova L. P., Pechurin S.N.
In this paper there is researched the possibility of solving the problem to distributed the computing
resources in a wireless network using a two-lier Danzig-Wolfe decomposition. By bringing the
constraint matrix for the mathematical model of the considered problem in the block-diagonal
structure form with separating the restrictions’ independent blocks, this way provides a solution to the
lower dimension problem, which provides compatibility with the result of a classical flow algorithms
executing

УДК 656.7.071: 656.7.052.002.5 (045)
Виявлення погіршення технічного стану авіаційних радіоелектронних засобів /
Заліський М.Ю.
Розглянуто процедуру виявлення процесу погіршення технічного стану авіаційних
радіоелектронних засобів у відповідних системах їх експлуатації. Проведено аналіз процедури
виявлення шляхом математичного моделювання, отримані характеристики виявлення для
широкого діапазону вхідних параметрів

130
УДК 656.7.071: 656.7.052.002.5 (045)
Обнаружение ухудшения технического состояния авиационных радиоэлектронных средств / Залисский М.Ю.
Рассмотрена процедура обнаружения процесса ухудшения технического состояния
авиационных радиоэлектронных средств в соответствующих системах их эксплуатации.
Проведён анализ процедуры обнаружения на основе математического моделирования,
получены характеристики обнаружения для широкого диапазона исходных данных

UDC 656.7.071: 656.7.052.002.5 (045)
Detection of deteriorating technical state of aviation radio electronic devices /
Zaliskyi M.Yu.
A procedure for detecting the deterioration of technical state of aviation radio electronic devices in
operation systems considered in the article. Analysis of the detection procedure based on
mathematical modeling was carried out, detection characteristics were obtained for a wide range of
input data

УДК 004.383.4.008.1(045)
Теоретичні основи формалізації моделей прийняття рішення в межах
алгоритмізації оцінки професійної діяльності за допомогою інформаційних
технологій / Заріцький О.В.
Розглянуто актуальне питання формалізації моделей прийняття рішень з метою їх
використання під час розробки інтелектуальних інформаційних технологій для аналізу та
оцінки професійної діяльності, використовуючи багатомірні класифікаційні методи
статистичного аналізу

УДК 004.383.4.008.1(045)
Теоретические основы формализации моделей принятия решений в рамках
алгоритмизации
оценки
профессиональной
деятельности
с помощью
информационных технологий / Зарицкий О.В.
Рассмотрен актуальный вопрос формализации моделей принятия решений с целью их дальнейшего использования во время разработки интеллектуальных информационных технологий
для анализа и оценки профессиональной деятельности, используя многомерные классификационные методы статистического анализа

UDC 004.383.4.008.1(045)
Theoretical basis of decision-making model formalizing in frame of professional
activity’s estimation algorithm with help of information technology / Zaritskyi O.V.
Actual question of decision-making model formalizing with aim of future using them during
developing intellectual information technology for professional activity’s estimation and analysis,
using multidimensional classification methods of statistics analysis

УДК 621.317.785:378(045)
Архітектура автоматизованої системи контролю і обліку енергоресурсів об’єктами
сфери освіти / Захарченко Ю.А., Соколова Н.П., Вітер В.В.
Запропоновано архітектуру програмно-апаратного комплексу, що дозволяє інтегрувати
інформаційні потоки локально-вимірювальних вузлів у загальний вимірювально-інформаційний
простір, для одночасного, неперервного, автоматичного контролю над процесами генерації,
транспортування і споживання енергоресурсів об’єктами сфери освіти
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УДК 621.317.785:378(045)
Архитектура автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов
объектами сферы образования / Захарченко Ю.А., Соколова Н.П., Витер В.В.
Предложена архитектура программно-аппаратного комплекса, позволяющего интегрировать
информационные потоки локально-измерительных узлов в общее измерительноинформационное пространство, для одновременного, непрерывного, автоматического
контроля над процессами генерации, транспортировки и потребления энергоресурсов
объектами сферы образования

UDC 621.317.785:378(045)
Architecture of automated control and accounting objects energy sphere of education /
Zakharchenko Y.A., Sokolova N.P., Viter V.V.
An architecture of hardware and software that enables the integration of information flows locally
measuring units in common measuring-information space for simultaneous, continuous, automatic
generation of process control, transportation and energy consumption targets education

УДК 621.372
Визначення та дослідження спектру періодичного трафіку / Ладигіна О.А.
Розроблено алгоритм і методику визначення структури та оптимізації оцінок параметрів
періодичного трафіку та розв’язана задача верифікації оптимальних моделей структури і
параметрів багатокомпонентного періодичного трафіку на фоні завади. Поставлений експеримент з оптимального оцінювання періодичного трафіку за допомогою перших трьох
гармонік

УДК 621.372
Определение и исследование спектра периодического трафика / Ладыгина О.А.
Разработан алгоритм и методика определения структуры и оптимизации оценок параметров
периодического трафика. Решена задача верификации оптимальных моделей структуры и
параметров многокомпонентного периодического трафика на фоне помехи. Поставлен эксперимент оптимального оценивания периодического трафика с помощью первых трех гармоник

UDC 621.372
Identification and study of the spectrum of the periodic traffic / Ladygina O.A.
The algorithm and the method of determining the structure and the optimization of the parameter
estimates periodic traffic developed. The task of verifying the optimal model structure and parameters
of multicomponent periodic traffic to background interference solved. Experiment optimal estimation
of periodic traffic with the first three harmonics done

УДК 629.735.051'622 (045)
Синтез оптимального управління зі спостерігачем для бічного руху літака. /
Комнацька М.М., Кіліян І.В., Березанський Я. А.
Представлено альтернативний підхід синтезу системи управління польотом зі спостерігачем.
Цей підхід ґрунтується на застосуванні апарату лінійних матричних нерівностей. Процедура
синтезу передбачає одночасне визначення спостерігача та регулятора шляхом розв’язання
системи лінійних матричних нерівностей. Запропонований підхід не потребує вибору полюсів
спостерігача. Результати моделювання демонструють обґрунтованість та ефективність
запропонованого підходу.
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УДК 629.735.051'622 (045)
Синтез оптимального управления с наблюдателем для бокового движения
самолета / Комнацкая М.Н., Килиян И.В., Березанский Я.А.
Представлен альтернативный поход к синтезу системы управления полетом с использованием
наблюдателя. Данный подход основывается на применении аппарата линейных матричных
неравенств. Процедура синтеза предусматривает одновременное определение наблюдателя и
регулятора путем решения системы линейных матричных неравенств. Предложенный подход
не требует выбора полюсов наблюдателя. Результаты моделирования демонстрируют
обоснованность и эффективность предложенного подхода.

UDC 629.735.051'622 (045)
Optimal observer-based control design for aircraftlateral motion / Komnatska M.,
Kiliian I., Berezanskyi Ya.
The paper presents an alternative approach of observer-based flight control system design. This
approach is based on the application of linear matrix inequality technique. The design procedure
treats the design of both observer and controller by solving the set of linear inequalities
simultaneously. The proposed approach is free of observer poles placement location. Simulation
results demonstrate the validity and effectiveness of the proposed design approach

УДК 004.896
Дослідження ефективності чисельно-аналітичних методів автоматизованого
проектування оптимальних гетерогенних аерокосмічних комплексів / Кудренко
С.О.
Досліджені показники ефективності чисельно-аналітичних методів автоматизованого проектування оптимальних гетерогенних аерокосмічних комплексів за допомогою імітаційних моделей. Виконано цифрове імітаційне моделювання оптимальних комплексів, проаналізовані його
результати в типових задачах автоматизованого проектування

УДК 004.896
Исследование эффективности численно-аналитических методов автоматизированного проектирования оптимальных гетерогенных аэрокосмических комплексов / Кудренко С.А.
Исследованы показатели эффективности численно-аналитических методов автоматизированного проектирования оптимальных гетерогенных аэрокосмических комплексов с помощью
имитационных моделей. Выполнено цифровое имитационное моделирование оптимальных
комплексов, проанализированы его результаты в типовых задачах автоматизированного проектирования

UDC 004.896
Research of aided design numerical-analytical methods efficiency of optimal aerospace
heterogeneous complexes / Kudrenko S.A.
Investigated the performance of optimal heterogeneous aerospace complexes numerical-analytical
aided design methods using simulation models. Implemented digital simulation of optimal complexes
analyzed its results in typical aided design problems

УДК 004.738 (045)
Огляд і специфіка застосування мереж DTN / Лукашенко В.В., Новгородцев А.І.
Розглянуто особливості архітектури мереж DTN. Визначено основні відмінності роботи
протоколів від традиційних мереж. Наведено напрями застосування та приклади додатків
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УДК 004.738 (045)
Обзор и специфика применения сетей DTN / Лукашенко В.В., Новгородцев А.И.
Рассмотрены особенности архитектуры сетей DTN. Определены основные различия работы
протоколов от традиционных сетей. Приведены направления применения и примеры
приложений

UDC 004.738 (045)
Review and specific of application of DTN networks / LukashenkoV., Novgorodcev A.I.
Reviewed the features of network architecture DTN. Defined the main differences of the protocols of
traditional networks. Given the directions of application areas and examples of applications

УДК 37.026:004.032.6
Застосування 3D-моделей в мультимедійних електронних освітніх ресурсах /
Мелешко М.А., Денисенко С.М., Пясківський М.І.
Актуальність статті обумовлена потребою актуалізації вищої освіти, відповідно до
зростаючих вимог сучасного інформаційного суспільства. Одним із напрямів даного процесу є
застосування в ході фахової підготовки студентів новітніх засобів навчання – мультимедійних
електронних освітніх ресурсів. Розглядаються особливості застосування мультимедійних
освітніх ресурсів у ВНЗ, зокрема, такої їх складової, як 3D-моделі. Наведено приклади
створеного мультимедійного ресурсу, що включає демонстрацію освітніх 3D-моделей

УДК 37.026:004.032.6
Применение 3D-моделей в мультимедийных электронных образовательных ресурсах / Мелешко Н.А., Денисенко С.Н., Пяскивский М.И.
Актуальность статьи обусловлена необходимостью актуализации высшего образования, в
соответствии с растущими требованиями современного информационного общества. Одним
из направлений данного процесса является применение в профессиональной подготовке
студентов новых средств обучения - мультимедийных электронных образовательных
ресурсов. Рассматриваются особенности мультимедийных образовательных ресурсов в вузах,
в частности, такой их составляющей, как 3D-модели. Приведены примеры созданного мультимедийного ресурса, включающего демонстрацию образовательных 3D-моделей

UDC 37.026:004.032.6
USE 3D-models in multimedia electronic educational resources / Meleshko N.,
Denysenko S., Pyaskivskyy N.
Relevance of the article due to the need to reform higher education in accordance with the growing
demands of the modern information society. One of the goals of this process is the use in the
professional training of students new learning tools - electronic multimedia educational resources.
Submitted feature of use multimedia educational resources in the university, including such their
component as 3D-model. Examples are given of the multimedia resource, including demonstration
educational of 3D-models

УДК 681.3:378:004(07)
Освітній ресурс «3D-технології в мультимедіа» для магістерської підготовки /
Мелешко М.А., Чаплінський Ю.П.
Показано актуальність вивчення сучасних 3D-технологій. Визначено та описано розділи
освітнього ресурсу вивчення 3D-технологій. Представлено та розглянуто рівні деталізації 3Dоб'єктів. Розглянуто семантичне подання 3D мультимедійних елементів та мультимедійного
проекту
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УДК 681.3:378:004(07)
Образовательный ресурс «3D-технологии в мультимедиа» для магистерской
подготовки / Мелешко Н.А., Чаплинский Ю.П.
Показана актуальность изучения современных 3D-технологий. Определены и описаны разделы
образовательного ресурса по изучению 3D-технологий. Представлены и рассмотрены уровни
детализации 3D-объектов. Рассмотрены семантическое представление 3D мультимедийных
элементов и мультимедийного проекта

UDC 681.3:378:004(07)
Metaontology for description of decision-making process / Meleshko M., Chaplinskyy Y.
Actuality of the study of 3D-technology is shown. Areas of educational resource for the study of 3Dtechnology were identified and described. The levels of detail of 3D-objects were presented and
discussed. The semantic representation of the 3D multimedia elements and multimedia projects were
considered

УДК 621.446 (045)
Програмне забезпечення для попередньої оцінки вартості мережі LTE / Одарченко
Р.С.
Проаналізовано основні проблеми розвитку сучасних стільникових мереж в Україні, зокрема
мереж LTE. Показано, що запуск даного типу мереж є неминучим кроком в розвитку
інформаційної інфраструктури України, а тому вже зараз потребує спеціального
інструментарію для попередньої оцінки вартості мереж LTE, що дозволить операторам
стільникового зв’язку провести попередній аналіз економічної ефективності від впровадження
мереж LTE. В роботі продемонстровані результати розробки даного програмного
забезпечення із описом основних функціональних можливостей

УДК 621.446
Программное обеспечение для предварительной оценки стоимости сети LTE /
Одарченко Р.С.
Проанализировано основные проблемы развития современных сотовых сетей в Украине, в
частности сетей LTE. Показано, что запуск данного типа сетей неизбежно шагом в
развитии информационной инфраструктуры Украины, а потому уже сейчас требует
специального инструментария для предварительной оценки стоимости сетей LTE, что
позволит операторам сотовой связи провести предварительный анализ экономической
эффективности от внедрения сетей LTE. В работе продемонстрированы результаты разработки данного программного обеспечения с описанием основных функциональных возможностей

UDC 621.446
Software for preliminary LTE network valuation / Odarchenko R.
This paper analyzes the main problems of the modern cellular networks in Ukraine, including
networks LTE. It is shown that the launch of this type of networks is an inevitable step in the
development of information infrastructure of Ukraine, and therefore now require a special tool to
estimate the value of networks LTE, which will enable mobile operators to conduct a preliminary
analysis of the economic efficiency of the implementation of LTE networks. In this paper, the results
demonstrated the development of software describing basic functionality
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УДК 519.852.35:004.7
Блокове програмування розподілу інформаційних ресурсів в однонаправленій
бездротовій мережі передачі даних / Печурін М.К., Кондратова Л.П., Печурін С.М.
Розглядаєма у статті задача розподілу інформаційних ресурсів в однонаправленій бездротовій
мережі передачі даних описується математичною моделлю з системою обмежень блоководіагональної структури. Застосування блокового програмування Данцига-Вулфа для
визначення допустимого потоку мінімальної вартості з можливістю виділення незалежних
блоков обмежень на першому рівні декомпозиції дозволяє отримати з меншими ресурсними
витратами рішення, яке є сопоставимим з результатом виконання класичних потокових
алгоритмів

УДК 519.852.35:004.7
Блочное программирование распределения информационных ресурсов в однонаправленной беспроводной сети передачи данных / Печурин Н.К., Кондратова Л.П.,
Печурин С.Н.
Рассматриваемая в статье задача распределения информационных ресурсов в однонаправленной беспроводной сети передачи данных описывается математической моделью с системой
ограничений блочно-диагональной структуры. Применение блочного программирования Данцига-Вулфа для определения допустимого потока минимальной стоимости с возможностью выделения независимых блоков ограничений на первом уровне декомпозиции позволяет получить с
меньшими ресурсными затратами решение, сопоставимое с результатом выполнения классических потоковых алгоритмов

UDC 519.852.35:004.7
The block programming of information resources’ distribution in a one-way wireless
data transmission network / Pechurin N., Kondratova L., Pechurin S.
The considered in the article problem of information resources’ distribution in a one-way wireless
data transmission network is described by a mathematical model with the restrictions’ system, which
has the block diagonal structure. The application block programming of Danzig-Wolfe for
determining the permissible minimum cost flow with separating the independent blocks of restrictions
on the first level of decomposition allows to obtain the solution which is comparable with the result of
the classical flow algorithms executing on reducing the resource expenses

УДК 004.453.4
Практичний метод вибору оптимального шлюзу доступу до хмаркового сховища /
Струбицький Р.П., Найда О.М.
Для побудови хмаркових сховищ даних, систем доступу до них та їх захищеності необхідні
практичні методи вибору оптимального шлюзу доступу. Існуючі засоби доступу до хмаркових
сховищ в більшості взагалі не проводять вибору шляху доступу, а використовують той, що
заданий за замовчуванням. Це знижує швидкість і якість обслуговування клієнтів, а також
суттєво впливає на захищеність даних, які передаються через хмаркові сховища. Відомі
практичні підходи не дають можливості вирішити дану проблему. Розроблено метод
практичного вибору оптимального шлюзу доступу до сховища даних у двох його модифікаціях.
Оптимальність визначається найшвидшим доступом до сховища. Метод дає можливість
створювати більш гнучкий і швидкий доступ до сховищ даних, в якому оптимальність
визначається динамічно, що дуже важливо для мобільних абонентів

УДК 004.453.4
Практический метод выбора оптимального шлюза доступа к хмаркового
хранилища / Струбицкий Р.П., Найда А.Н.
Для построения хмаркових хранилищ данных, систем доступа к ним и их защищенности
необходимые практические методы выбора оптимального шлюза доступа. Существующие
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средства доступа к хмаркових хранилищ в большинстве вообще не проводят выбора шлязу
доступа, а используют то, что заданный по умолчанию. Это снижает скорость и качество
обслуживания клиентов, а также существенно влияет на защищенность данных,
передаваемых через облако хранилища. Известны практические подходы не дают
возможности решить данную проблему. Разработан метод практического выбора
оптимального шлюза доступа к хранилищу данных в двух его модификациях. Оптимальность
определяется быстрым доступом к хранилищу. Метод дает возможность создавать более
гибкий и быстрый доступ к хранилищам данных, в котором оптимальность определяется
динамически, что очень важно для мобильных абонентов

UDC 004.453.4
Optimal choice method of practical gateway cloud access to storage / Strubytskyi R.,
Naida O.
To build a cloud storage data systems of access to and security practices necessary choosing the
optimal gateway access. Most of the access to the cloud storage gateway do not make a choice, and
use standard gateway. This reduces the speed and quality of customer service and significantly affects
the security of data transmitted through cloud storage. There are practical approaches make it
impossible to solve this problem. Developed the method of choosing the best practical gateway access
to data storage in two versions. The method makes it possible to create a more flexible and quick
access to data warehousing in which optimality is determined dynamically, which is important to
mobile subscribers

УДК 004.056.5
Аналіз класифікацій типів систем захисту інформації / Юдін О.К., Бучик С. С.
Здійснено подальше удосконалення типової схеми захисту інформації з урахуванням
розробленого авторами методу «Подвійної трійки захисту». Показано, що дана типова схема
захисту може бути прийнята за основу при подальшій розробці систем захисту державних
інформаційних ресурсів. Приведена загальна класифікація типів систем захисту інформації з
урахуванням проведеного аналізу даного явища, показано необхідність використання принципу
комплексності захисту державних інформаційних ресурсів

УДК 004.056.5
Анализ классификаций типов систем защиты информации / Юдин А.К., Бучик
С.С.
Осуществлено дальнейшее усовершенствование типовой схемы защиты информации с учетом
разработанного авторами метода «Двойной тройки защиты». Показано, что данная
типичная схема защиты может быть принята за основу при дальнейшей разработке систем
защиты государственных информационных ресурсов. Приведена общая классификация типов
систем защиты информации с учетом проведенного анализа данного явления, показана
необходимость использования принципа комплексности защиты государственных
информационных ресурсов

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

∆τ r =

H

1

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

H

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

λ ((1 − ρ r )(1 − ρ or ))1−H

Рис. 1. Назва
Таблиця 1. Назва

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

Таблиця 2. Назва

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

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

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

(1)
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