Проблеми інформатизації та управління, 4(44)’2013
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій

ПРОБЛЕМИ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

Збірник наукових праць
Випуск 4 (44)

Київ 2013

1

2
УДК 007(082)
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ:
Збірник наукових праць: Випуск 4 (44). – К.: НАУ, 2013. – 110 с.
Збірник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних
систем та мереж, рішення задач оптимізації управління технічними системами, моделювання
процесів обробки інформації, оперативного планування технічного обслуговування авіаційних
систем.
Розрахований на наукових працівників та фахівців, які займаються питаннями створення,
дослідження та використання комп’ютеризованих, організаційно-технічних, технічних інформаційних систем.
Редакційна колегія:
Жуков І.А., д-р техн. наук, проф., заслужений винахідник України (головний редактор)
Віноградов М.А., д-р техн. наук, проф. (заступник головного редактора)
Журавель Н.В. (відповідальний секретар)
Азаров О.Д., д-р техн. наук, проф., заслужений працівник освіти України
Денисюк В.П., д-р фіз.-мат. наук, проф.
Євдокімов В.Ф., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч
науки і техніки України
Зіатдінов Ю.К., д-р техн. наук, проф., заслужений працівник освіти України
Корченко О.Г., д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Куц Ю.М., д-р техн. наук, проф.
Литвиненко О.Є., д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України
в галузі науки та техніки
Луцький Г.М., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України
Мінаєв Ю.М., д-р техн. наук, проф.
Палагін О.В., д-р техн. наук, проф., академік НАН України, лауреат Державної премії УРСР в
галузі науки і техніки.
Пономаренко Л.А., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки
Стасюк О.І., д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України
в галузі науки та техніки
Тарасенко В.П., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України
Харченко В.С., д-р техн. наук, проф., заслужений винахідник України
Юдін О.К., д.т.н., професор, чл.-кор. Академії Зв'язку України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки
Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» є науковим фаховим виданням
України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора
та
кандидата
технічних
наук
(постанова
ВАК
України
№
1-05/07
від 09.06.1999 р.), (повторна реєстрація, постанова ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.)
Рекомендовано
до
друку
(протокол № 9 від 20.11.2013 р.)

Вченою

радою

Національного

авіаційного

університету

Зареєстрований державним комітетом телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво про реєстрацію № 8280 від 29.12.2003 р. Редакція не обов’язково поділяє думку автора. Відповідальність за
достовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій.
Реферати та індексація: Google Scholar; Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); Національна бібліотека України імені Вернадського; Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного
університету.
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PIU/
Адреса редакції: 03680, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1, корпус 5, кім. 116, тел. (38-044) 406-76-78.
E-mail: sbornik.piu@gmail.com
© Національний авіаційний університет

Проблеми інформатизації та управління, 4(44)’2013

3

ЗМІСТ

Амонс О.А., Киричек О.О., Киричек Г.Г.
Спосіб підвищення ефективності виявлення
плагіату приграмног коду С# на основі шаблонів……………………… 5
Андреєв О.В.
Принципи побудови алгоритму екстраполяції
характеристик трафіку комп’ютерної мережі
для його оперативного діагностування
та управління ……………………………………………….…………….. 15
Голубничий А.Г.
Правила кодирования и структура обобщённых
бинарных последовательностей Баркера ……………………………….. 20
Гусинін А.В., Тачиніна О.М.
Синтез гарантовано-адаптивного алгоритму
керування виведенням багаторежимної
авіаційно-космічної системи на орбіту
в умовах дії невизначених зовнішніх збурень………………………….. 27
Денисюк В.П., Рибачук Л.В., Негоденко О.В.
Метод фантомних вузлів в задачі
інтерполяції тригонометричними сплайнами ………………………………. 36
Зуєв О.В., Яшанов І.М., Мусієнко А.О.
Особливості експлуатації сучасних засобів зв’язку,
навігації та спостереження……………………………………………….

40

Іванкевич О.В.
Індексація у міжнародних наукометричних базах даних
робіт зі сховища наукових журналів
Національного авіаційного університету….……............................................. 47
Кононюк А.Ю., Малінкін І.В., Малярчук В.О.
Введення в математичну теорію системи
науково-визначуваних понять…………………………………………… 53
Куклінський М.В.
Формування нормалізованого критеріального
простору парето-оптимальних рішень…………………………………... 64

4

Печурин Н.К., Кондратова Л.П., Печурин С.Н.
Инструментарий формальных грамматик для обеспечения
межуровневого безопасного взаимодействия
в беспроводной компьютерной сети типа DSSS
на основе эталонной модели………………………………………….....

72

Пятикоп Е.Е.
Использование сингулярного разложения матриц
в коллаборативной фильтрации………………………………………..

76

Соломенцев О.В., Кузьмин В.М., Заліський М.Ю.
Процедура статистичної обробки даних
щодо напрацювань на відмову в системі
експлуатації радіотехнічних засобів……………………………………. 82
Шиян А.А.
Про один клас мультиагентних мереж для оптимального
управління організаційними структурами……………………………… 86
Юдін О.К., Бучик С.С.
Аналіз загроз державним інформаційним ресурсам…………………… 93
Анотаціїї …………………………………………………………………..………

100

Правила представлення і оформлення публікацій ……..………………. 108

Проблеми інформатизації та управління, 4(44)’2013

5

УДК 004.43
1

Амонс О.А., к.т.н.
1
Киричек О.О.,
2
Киричек Г.Г., к.т.н., доц.

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ
ПЛАГІАТУ ПРОГРАМНОГО КОДУ C# НА ОСНОВІ ШАБЛОНІВ
1

Національний технічний університет України «КПІ»
2
Запорізький національний технічний університет

Розглянуто питання розробки, дослідження та удосконалення існуючих алгоритмів пошуку плагіату в програмному коді, а також відсіювання шаблонних ділянок коду, які вносять суттєву помилку при визначенні подібності. Реалізація даного алгоритму дозволяє
підвищити точність оцінки наявності плагіату в програмному коді за рахунок застосування до проектів алгоритму фільтрації шаблонних ділянок коду та формально перетворених ділянок

Вступ
Інтенсивний розвиток інформаційних технологій та розширення сфер їх застосування привів до того, над розробкою
та супроводом таких систем зараз працюють мільйони програмістів, які пишуть
величезну кількість програмного коду. У
зв’язку з цим важною проблемою стає
пошук плагіату у програмному коді.
Задачею систем пошуку плагіату є
автоматичне виявлення (за заданими критеріями) того, чи була використана у програмі деяка чужа ідея, або фрагменти програмного коду. На практиці певним чином задаються деяка функція близькості і
поріг, за якими можна визначити наскільки ймовірно, що деяка частина програмного коду була запозичена [1].
Розробка застосувань на платформі
Framework.Net виконується переважно
мовою C#, яка найбільш оптимізована під
платформу. Одною з переваг розробки з
використанням сучасних засобів розробки
є автоматична генерація базового каркасу
застосувань, форм та спеціалізованих
класів. Це знімає з програміста роботу по
виконанню рутинних задач з формуванню
однотипного програмного коду, який на
відрізняється від аналогічного коду у інших проектах. Але з точки зору аналізу
програмного коду на плагіат це вносить
суттєву помилку в загальну оцінку.
В статті пропонується спосіб підвищення ефективності виявлення плагіату

програмного коду C# за рахунок виключення автогенерованого програмного коду. Даний підхід розвиває алгоритм виявлення плагіату [2], що інтегровано до розробленої системи виявлення плагіату [3].
Актуальність і доцільність даного
дослідження полягає у необхідності покращення алгоритмів визначення повторного використання програмного коду у
творчих проектах студентів, задля підвищення точності аналізу власного внеску
студентів проектів, за рахунок застосування до розробленого проекту алгоритму
фільтрації шаблонних ділянок коду та
формально перетворених ділянок.
Плагіат у програмному коді
Пошук плагіату у програмних застосувань краще виконувати на основі програмного коду. Переваги в тому, що він
містить більше специфічних властивостей
та характеристик притаманних автору.
Вміст .exe, .dll та інших бінарних кодів
теж можна аналізувати, але вони містять
вже набагато менше специфіки і при виконанні різних компіляторів бінарних кодів на основі вихідних кодів або різних
налаштувань оптимізації на виході будуть
різні за вмістом бінарні файли. Слід зазначити, що при експертних юридичних
оцінках теж використовується програмний код.
Пошук плагіату у програмному коді
може використовується з різною метою:
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- Аналіз плагіату у юридичній експертизі [4-6];
- Аналіз плагіату у освіті з метою
виявлення власної частини роботи студента у навчальній роботі (лабораторних та
практичних роботах, курсових, дипломах,
тощо.) [2,7,8].
- Аналіз плагіату при ревізіях програмних проектів з метою оцінки якості
програмного коду, та прийняття рішення
про необхідність оптимізації частин програмного коду [1,4,5].
Огляд існуючих алгоритмів
Алгоритми виявлення плагіату у
програмних кодах прийнято поділяти на
атрибутно-статистичний,
структурний,
комбінований [5, 8].
Атрибутні методи основані на чисельному виразі деяких при знаків програми
та порівняння отриманих чисел. Програми з близькими чисельними характеристиками потенціально схожі [9]. Недоліком
такого підходу є те, що різні програми
можуть отримувати близькі характеристики [8].
Структурні методи враховують контекст програм. Такі підходи використовують токенізацію програмного коду для
більш компактного його представлення
[1,8].
Недоліком структурних методів є їх
складність та обчислювальна трудоємність, а також реалізація, як правило, опирається на синтаксис конкретного язика
програмування [4, 9].
Прикладами методів основаних на
токенізації є метод відбитків [11] та алгоритм Хескела [12].
Комбінований підхід використовується для пошуку плагіату у великій базі
програм [8]. Для цього на першому етапі
за допомогою атрибутного метода відбираються схожі програми, а на другому
етапі виконується порівняння відібраних
програм структурним методом.
В статі розглядається додаткова обробка отриманого токенізованного представлення програмного коду для фільтрації авто генерованого коду. Після фільтрації токенізоване представлення можна

використовувати для роботи у структурних методах Хескела та методі відбитків
[2-3].
Спосіб підвищення ефективності виявлення плагіату програмного коду
Запропонований спосіб підвищення
ефективності виявлення плагіату програмного коду виконується у 2 проходи.
- Відсікання програмного коду C#,
що автоматично генерується середовищем розробки .Net, наприклад, MS Visual
Studio.
- Приведення фрагментів алгоритмів програмного коду C# до уніфікованого вигляду.
Обидва підходи основуються на
трансформації токенізованого представлення на основі шаблонів. Для підвищення якості відсікання та приведення коду
на відміну від базового алгоритму токенізації нам необхідно тимчасово зберегти
іменування змінних. Після завершення
трансформації іменування змінних з токенізованого представлення видаляється.
Токенізація програмного коду
Задача токенізованого представлення коду – збереження суттєвих та ігнорування легко модифікованих деталей.
Токенізація виконується наступним
чином:
- Кожному оператору мови приписується код. Коди токенів сформовані для
мови C# представляються у таблиці 1.
- З отриманих кодів будується рядок, зберігаючи послідовність токенів у
відповідності до програмного коду. Один
токен – один оператор.
- Тимчасово при токенізації змінним
призначаємо токени з діапазону X00-X99
Таблиця 1. Зарезервовані слова, які використовуються в алгоритмах

№
1
2
3
4

Токен
001
002
003
004

Слово
abstract
as
base
bool
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

005
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
019
020
021
022
023
024
025
026
028
030
031
032
033

30 034
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

035
036
037
038
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
055

break
case
catch
char
checked
class
const
continue
decimal|float|double
default
delegate
do
else
enum
event
explicit
extern
false
finally
fixed
for|while|foreach
goto
if
implict
in
int|long|short|sbyte|byte
|int16|int32
interface
internal
is
lock
new
null
object
operator
out
override
params
private
protected
public
readonly
ref
return
sealed

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
070
071
074
075
076
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
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sizeof
stackalloc
static
string
struct
switch
this
throw
true
try
typeof
uint|ulong|ushort
unchecked
unsafe
virtual
volatile
void
dictionary
list
{
}
<
>
collection
[]
()
=
;
++
+=
in
=>

Відсіювання автосгенерованих ділянок коду
Видалення з файлів автосгенерованих ділянок коду, досягається, виключивши токенізоване подання фрагментів коду, що відповідають шаблонам з використанням яких створюються проекти [2,3].
Розглянемо приклад проведення відсіювання шаблонних ділянок коду на
прикладі файлу .Designer.cs.
Застосуємо алгоритм відсіювання
для фрагмента програми представленого
у лістингу 1:

8
Лістинг 1.
// -------------------------------------------------// <copyright file="MainWindow.xaml.cs" company="NDIIP" />
// -------------------------------------------------using System.Windows;
using BookReader.ViewModel;
using BookReader.Model.CommonLogic;
namespace BookReader.View.Views
{
public partial class MainWindow : Window
{
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
MainViewModel vm = new MainViewModel();
Serializer ser = new Serializer();
vm.CommonBookFormatList =
ser.DeSerializeBooks("BooksFromLastSession.txt");
foreach (CommonBookFormat item in vm.CommonBookFormatList)
{
vm.OpenCommonFormat(item);
}
DataContext = vm;
}
private void Tombstoning()
{
Serializer ser = new Serializer();
ser.SerializeBooks("BooksFromLastSession.txt", (DataContext as
MainViewModel).CommonBookFormatList);
(DataContext as MainViewModel).SerializeRecentBooks();
}
/// <summary>
/// Handling event of closing application by menu option.
/// </summary>
private void Window_Closing(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Tombstoning();
App.Current.Shutdown();
}
}
}
В результаті застосування алгоритму отримано ділянку коду, який містить
лише внесені в порівнянні з шаблоном
зміни. Результуюче відображення коду

зберігається у вигляді послідовності токенів. Наведений у лістингу 2 фрагмент
програми відповідає отриманій послідовності:
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Лістинг 2.
MainViewModel vm = new MainViewModel();
Serializer ser = new Serializer();
vm.CommonBookFormatList = ser.DeSerializeBooks("BooksFromLastSession.txt");
foreach (CommonBookFormat item in vm.CommonBookFormatList)
{
vm.OpenCommonFormat(item);
}
DataContext = vm;
private void Tombstoning()
{
Serializer ser = new Serializer();
ser.SerializeBooks("BooksFromLastSession.txt", (DataContext as
MainViewModel).CommonBookFormatList);
(DataContext as MainViewModel) .SerializeRecentBooks();
}
private void Window_Closing(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Tombstoning();
App.Current.Shutdown();
}
Пошук шаблонів на приведення фрагментів коду до універсального вигляду
Задля аналізу на наявність схожих
алгоритмів в програмному коді необхідно
брати до уваги змінні, а отже для них необхідно виділити діапазон дозволених
значень.
Тобто для кожної зі змінних виділяємо токен з діапазону X00-X99.
Наприклад маємо наступну ділянку
коду:
public int SumFor(int[] array)
{
for (var index = 0; index <
array.Length; index++)
{
_sum += array[index];
}
return _sum;
}
Згідно таблиці токенізації (табл.1)
даний код буде виглядати наступним чином:

public|int|Variable1|int|[]|variable2|{|fo
r|variable3|=|;|variable3|<|variable2|;|variable
3|++|{|variable4|+=|variable2|variable3|;|}|ret
urn|variable4|;|}
050|034|X01|034|085|X02|080|028|X03
|087|088|X03|082|X02|088|X03|089|080|X04|
090|X02|X03|088|081|053|X04|088|081
Де X01, X02, X03, X04 змінні, які
можуть бути будь якими. Послідовність
токенів, що відповідає наведеній, буде
означати, що алгоритм той самий.
Усі вони виконують одну функцію.
При необхідності визначення більш глибокого аналізу з урахуванням алгоритмічної подібності, необхідно щоб токенізоване представлення кожного з приведених
ділянок коду було одне для всіх. Тобто в
процесі токенізації ми можемо виділити
послідовність операторів і змінних, які
відповідають відомому алгоритму. Це дає
нам можливість змінити існуючу послідовність і представити ділянки однакового
алгоритму згідно механізму вкладених
токенів наведених у роботі [13].
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Розглянемо фрагменти коду що описують методи знаходження суми та їх токенізовані формули:
1. Сума елементів масиву з використанням циклу For.
public int SumFor(int[] array)
{
for (var index = 0; index < array.Length;
index++)
{
_sum += array[index];
}
return _sum;
}
Токенізоване представлення:
050|034|X01|034|085|X02|080|028|X03
|087|088|X03|082|X02|088|X03|089|080|X04|
090|X02|X03|088|081|053|X04|088|081
2. Сума елементів масиву з використанням Foreach.
public int SumForeach(int[] array)
{
foreach (var i in array) _sum += i;
return _sum;
}
Токенізоване представлення:
050|034|X01|034|085|X02|080|028|X03
|091|X02|X04|090|X03|088|053|X04|088|X04
|088|081
3. Сума елементів масиву з використанням lambda виразів.
public int SumLambda(int[] array)
{
array.ToList().ForEach(item => { _sum
+= item; });
return _sum;
}
Токенізоване представлення:
050|034|X01|034|085|X02|080|X02|X0
3|092|080|X04|090|X03|088|081|088|053|X04
|088|081
Розглянемо порівняння формальних
представлень для першого і третього алгоритмів:
1.
A | (override|virtual) | B & { & B
& [ & ] & X01 & ) & { & for & ( & X02 &
= & ; & X02 & (<,>,<=,>=) & ; & X02 &

(++,--) & { & X03 & (+=,-=) & X01 & [ &
X02 & ] & ; & } & return & X03 & ; & }
2.
A | (override|virtual) | B & { & B
& [ & ] & X01 & ) & { & X01 & . &
ToList() & . & ForEach & ( & X03 & => &
{ & X04 & += & X03 & ; & } & ) & ; & return & X04 & ; &}
A = (public|private|internal|protected)
B = (int|double|decimal|float)
Таким чином порівнюючи два алгоритми в вигляді початкового програмного
коду ми можемо стверджувати, що результат їх виконання буде ідентичний.
Отже, формальне представлення кожного
з двох алгоритмів теж ідентичне.
Для поліпшення пошуку схожих токенів можна використовувати базу предтокенізованих уявлень схожих алгоритмів. Таке рішення дозволить скоротити
час на пошук міток і оцінки плагіату.
Використання відкритих суспільних
систем для наповнення подібної бази дозволить за короткий проміжок часу створити еталонні токенізовані подання відомих алгоритмів рішення тривіальних завдань.
Використовуючи настільки глибокий аналіз коду викладачеві стане простіше оцінити творчу складову рішення
студентом завдання, або оцінити тривіальність запропонованого рішення.
Експериментальна частина
В експерименті використовуємо 18
проектів на мові C# платформи .NET
Framework компанії Microsoft. Усі проекти однотипні, створені з використанням
патерну MVVM.
Об’єми проектів залежать від виду
роботи та курсу, на якому вона виконується. Приблизна оцінка об’ємів на основі
виконаних робіт з програмування, які виконуються на кафедрі АУТС: 100 – 800
рядків коду – об’єм лабораторної роботи
в залежності від курсу; близько 1600 –
розрахункова робота; 3000 – об’єм курсової роботи; 4000 – 5000 робота освітньокваліфікаційного рівня бакалавр. Визначимо залежність кількості шаблонного
коду від об’єму програми. Для отримання
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Результати дослідження залежності
кількості шаблонного та автогенеровано-
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го коду від об'єму програми наведено на
рисунку 1.

Рис. 1. Залежність проценту шаблонного коду від об’єму програми

Внесемо зміни в програмний код
для отримання унікальності ~80% для
шести різних по розміру програм інші
20% будуть авто генерованими та шаблонними ділянками коду. У таблиці 2
представлено результат порівняння прое-

ктів різними алгоритмами пошуку плагіату.
Результати застосування алгоритму
без відсіювання наведено на рисунку 2 та
з відсіюванням шаблонного коду наведено на рисунку 3.

Таблиця 2. Ефективність відсіювання шаблонних ділянок коду.

Без використання відсіювання
З відсіюванням
Різниця між двома алгоритмами

100
25,5
12
13,5

200
22,55
8,35
14,2

400
20,8
6,3
14,5

800
20,31
5,61
14,7

1600
20,1
5,15
14,95

Рис. 2. Процент подібності без використання відсіювання

3200
20,05
4,95
15,1
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Рис. 3. Процент подібності з використанням відсіювання

виконаня
алгоритму,
і
дорівнює одному проценту.

Різниця між значеннями проценту
подібності програмного коду для двох
алгоритмів (рис.4) залежить від похибки

приблизно

Рис. 4. Різниця між значенням подібності для двох алгоритмів

Проведемо експеримент швидкості
виконання аналізу для тих самих програм.
Один з проектів залишаємо без змін, в
другому моделюємо деякі спроби приховати плагіат:
– заміна назв змінних, властивостей, методів, класів;

– зміна послідовності чергування
методів (функцій), оголошення змінних та
властивостей;
– зміна типів оголошення змінних.
Швидкість виконання алгоритмів
наведено в таблиці 3.

Таблиця 3. Швидкість роботи алгоритмів, мс.

100

200

400

800

1600

3200

Без використання відсіювання

40

71

120

228

452

948

З відсіюванням

86

149

267

429

710

1434

Час на фільтрацію

35

71

152

298

446

737

Проблеми інформатизації та управління, 4(44)’2013

13

Рис. 5. Час виконання аналізу
Аналізуючи результати дослідження
можна сказати, що запропонований
підход проводить відсіювання шаблонних
ділянок коду і цим самим суттєво
підвищує точність визначення подібності
программи.
Натомість майже в два рази
збільшився час аналізу програми. Час
збільшився
за
рахунок
виконання
попередньої обробки токенізованого
представлення
для
відсіювання
автозгенерованого коду та приведення
фрагментів коду до універсального
вигляду. Слід зазначити, що час на
порівняня проектів зменшився за рахунок
суттєвого
скорочення
токенізованих
представлень. Проте наведене порівняння
є аналізом проектів один до одного.
Очікуєсться,
що
при
виконанні
порівняння проектів один до багатьох
швидкість обробки збільшиться, бо
зменшиться хешоване представлення
програми до якої застосовується аналіз.
Час
на
фільтрацію
затрачується
одноразово.
Висновки
В результаті проведеного дослідження запропоновано спосіб підвищення
ефективності виявлення плагіату програмного коду С# на основі шаблонів. Розв'язана задача виявлення файлів шаблону і
фрагментів формально перетвореного
програмного коду, в розроблених програ-

мних проектах, до застосування основних
алгоритмів оцінки подібності. Отриманий
алгоритм забезпечує виключення з проекту незмінних у різних проектах фрагментів коду, які є автозгенерованими, в результаті чого збільшена точність визначення наявності плагіату в програмному
коді.
Подальшим розвитком є формалізація приведень структур циклів, що містять анонімні делегати, а також пошук
інших шаблонів програмного коду, який
може бути представлений у різному вигляді. Зараз виконуються роботи з пошуку
методів збільшення швидкості порівняння
проекту з базою проектів.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АЛГОРИТМУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ
ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ
ЙОГО ОПЕРАТИВНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
Національного авіаційного університету
Запропоновано принципи побудови алгоритму екстраполяції характеристик трафіку
комп’ютерної мережі для його оперативного управління, який дозволяє по попереднім
значенням характеристик трафіку, що спостерігається, та певній апріорній інформації
щодо нього, здійснювати екстраполяцію майбутніх значень характеристик

Вступ
Рішення все більш широкого кола
задач управління різноманітних систем та
об’єктів в різних галузях техніки, науки,
освіти, фінансів та інших галузей людської діяльності базуються на інформаційних технологіях, які набули в наш час
значного розвитку. Технічною базою для
їх
практичного
використання
є
комп’ютери, пов’язані між собою в
комп’ютерні мережі різного типу – локальні, корпоративні, глобальні. Саме вони
відіграють все більш значну роль для забезпечення ефективної спільної роботи в
різних галузях.
Сучасні комп’ютерні мережі надають можливості своїм користувачам на
базі звичайних персональних комп’ютерів
спільно працювати з базами даних, здійснювати спільну роботу над різноманітними проектами, проводити відеоконференції, створювати потужні обчислювальні
кластерні системи та багато іншого. Все
це функціонує на комп’ютерних мережах,
що використовують пакетну комутацію,
та зазвичай, на базі універсального сімейства протоколів TCP/IP.
Окрім цього, практично в кожній такій комп’ютерній мережі відбувається
стрімке збільшення кількості комп’ютерів
різного
призначення,
користувачів,
об’єму інформації, що передається в
комп’ютерній мережі. Це призводить до
збільшення інтенсивності трафіку в мережі та погіршення якості мережених послуг. Звідси постає задача аналізу та ефективного
керування
трафіком
в

комп’ютерних мережах, а це потребує
проведення експериментальних досліджень мереженого трафіку, причому не
тільки в режимі оперативного моніторингу, а й для прогнозування його поведінки
в майбутньому.
Дослідження по цій проблемі велися
та ведуться дуже активно багатьма вченими в усьому світі [1]. Але в цих дослідженнях багато питань або досліджені
недостатньо повно, або орієнтовані на вирішення вузькоспеціалізованих задач.
Так, достатньо обмеженим є арсенал статистичних методів, що використовуються
для аналізу трафіку з метою його подальшої екстраполяції. Математичні моделі
трафіку будуються на припущені про його стаціонарність [2]. Все це свідчить про
необхідність подальших досліджень по
даній проблематиці та в цілому визначає
актуальність тематики даної статті.
Постановка задачі
Динамічні процеси, що відбуваються в комп’ютерних мережах, мають складну природу. Вони здебільшого є стохастичними та нестаціонарними. Такі властивості трафіку виникають через недетермінованості системи в цілому, а також
неможливості довгострокового прогнозування дій, що здійснюються алгоритмами
обробки трафіку [3]. До таких слід віднести алгоритми, що використовуються в різноманітних реалізаціях протоколів сімейства TCP/IP: генерація трафіку протоколами транспортного рівня, управління
трафіком на проміжних мережених пристроях, динамічна маршрутизація, тощо.
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В наслідок цього процеси, що відбуваються в комп’ютерних мережах, знаходяться під постійним впливом регулюючих та збуджуючих стохастичних впливів,
що обумовлюють складні флуктуації процесів, що досліджуються.
На сьогоднішній день немає загальної теорії дослідження, моделювання
трафіку та методів створення систем динамічного управління в комп’ютерних
мережах. Управління трафіком має здійснюватись на всіх рівнях OSI - моделі
міжмережевої взаємодії, оскільки використання на канальному рівні вбудованих
механізмів моніторингу перевантаження
каналу суттєво підвищує його продуктивність. Також самі мережеві додатки, коли
в них є зворотній зв’язок, також можуть
здійснювати контроль за навантаженням.
Всі ці методи є по суті додатковими вбудованими
керуючими
контурами,
об’єднання яких в єдину систему управління дозволяє ефективніше використовувати можливості каналу.
Таким чином, оперативне динамічне
керування в мережах з комутацією пакетів може бути здійснено на основі оцінки
параметрів трафіку, що спостерігається,
так і агрегованого потоку інформації.
Комп’ютерна мережа має певну
пропускну спроможність. Коли параметри
трафіку (наприклад, об’єм чи швидкість
передачі інформації) наближається до
критичного рівня (рівня пропускної спроможності) (рис. 1), це може привести
до погіршення роботи комп’ютерної мережі та її гарантоздатності. Для запобігання цього з’являється необхідність аналізу та діагностики стану параметрів
комп’ютерної мережі для оперативного
керуючого втручання в її роботу – наприклад, здійснити перерозподіл трафіку між
мережними інтерфейсами або користувачами. Для здійснення цього оперативного
керуючого втручання виникає потреба в
передбаченні, екстраполяції майбутніх
значень трафіку комп’ютерної мережі для
передбачення виходу його параметрів на
критичний рівень. Цей процес повинен
відбуватись в оперативному режимі.

Рис. 1. Ілюстрація процесу перевантаження каналу передачі даних

Для оперативного діагностування та
управління трафіком комп’ютерної мережі необхідно мати додатковий інтервал
часу, на протязі якого можна здійснювати
керуючий вплив на трафік, наприклад,
його оперативний перерозподіл. Цей інтервал часу може забезпечити процедура
екстраполяції характеристик трафіку
комп’ютерної мережі, який буде дорівнювати дискретності спостережень його значень. Процедура екстраполяції буде здійснюватись на базі попередніх спостережень та апріорній інформації про параметри трафіку.
Структурна схема, наведена на рис.
2, пояснює роль процесу екстраполяції
характеристик трафіку комп’ютерної мережі для його оперативного діагностування та управління.
Спочатку відбувається аналіз значень виміряних характеристик трафіку:
при вимірюванні першої пари параметрів
Y1, Y2 необхідно провести аналіз: чи виконується умова Y2 > Y1, тобто чи здійснюється збільшення значень характеристик
трафіку. Якщо Y2 ≤ Y1, то значення характеристик трафіку не збільшується і значення характеристик трафіку не накопичуються. Якщо виконується умова, що Y2
> Y1, то відбувається збільшення значення
параметру характеристик трафіку. В цьому випадку здійснюється накопичення
значень характеристик трафіку.
Далі відбувається накопичення результатів попередніх спостережень за
трафіком. Потім, аналізуючи результати
спостережень, здійснюється накопичення
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апріорної інформації про параметри цього
трафіку. Це наступні параметри для точок
спостереження за трафіком Y1 та Y2: mY1,
mY2, – математичні сподівання для точок
Y1, Y2; DY1, DY2 – дисперсії для цих точок
спостереження (або їх середньоквадратичні відхилення σY1 2, σY2 2); KY(t1, t2) – кореляційна функція.
Потім відбувається довизначення
необхідної інформації для значення точки
трафіку, яка
буде екстраполюватись. Це наступні вірогідні параметри трафіку: математичне
сподівання mY3, дисперсія DY3, середньоквадратичне відхилення σ2Y3, та кореляційні функції KY(t1, t3), KY(t2, t3) для точки,
що відповідає моменту екстраполяції.
Таким чином, визначаються вірогідні параметри трьох точок спостереження
Y1, Y2, Y3: mY1, mY2, mY3 – математичні сподівання для точок Y1, Y2, Y3; DY1, DY2, DY3 –
дисперсії для цих точок спостереження
(або їх середньоквадратичні відхилення
σY1 2, σY2 2, σY3 2); KY(t1, t2), KY(t1, t3), KY(t2,
t3) – відповідні кореляційні функції [4].
Далі буде відбуватись екстраполяція
нестаціонарного трафіку комп’ютерної
мережі, результати якої будуть використовуватись для оперативного управління
трафіком. Екстраполяція може здійснюватись як для прогнозування одного значення характеристик трафіку в майбутньому за допомогою двопараметричного
методу оптимальної екстраполяції [5,6],
так і для декількох значень характеристик
екстрапольованих параметрів за допомогою рекурсивного способу оптимальної
екстраполяції [7], який включає в себе
трипараметричний та чотирипараметричний методи оптимальної екстраполяції.
Двопараметричний метод оптимальної екстраполяції, який по двом значенням попередніх спостережень – Y1 і Y2 ,
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що спостерігаються, та апріорної інформації про параметри цього трафіку дозволяє отримати оцінку Y3 * майбутнього
значення Y3:

Y3* = α1Y1 + α 2Y2

(1)

Трипараметричний метод оптимальної екстраполяції, який по двом значенням попередніх спостережень – Y1 і Y2 ,
що спостерігаються, та отриманій оцінці
Y3 * визначає оцінку Y4 * майбутнього значення Y4:

Y4* = α 1(3)Y1 + α 2(3)Y2 + α 3(3)Y3* ,

(2)

де α1(3), α2(3), α3(3) – параметри трипараметричної оптимізації, а трійка у верхньому
індексі не є показником степені 3, а вказує на те, що екстраполяція відбувається
по трьох параметрах і α1 ≠ α1(3) , α2 ≠
α2(3) , α3 ≠ α3(3) .
Чотирипараметричний метод оптимальної екстраполяції, який по двом значенням попередніх спостережень - Y1, Y2 і
результатам двопараметричної і трипараметричної екстраполяції - Y3*, D[Y3*], Y4 *,
D[Y4*] дозволить екстраполювати Y5 *
майбутнього значення Y5 .

Y5* = α1( 4)Y1 + α 2(4)Y2 + α 3( 4)Y3* + α 4( 4)Y4* , (3)
де α1(4), α2(4), α3(4), α3(4) – параметри чотирипараметричної оптимізації, причому
четвірка у верхньому індексі не є показником степені 4, а вка вказує на те, що
екстраполяція відбувається по чотирьох
параметрах і α≠α1(4), α2≠α2(4), α1(3)≠α1(4),
α2(3)≠α3(4), α3(3)≠α3(4).
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Рис. 2. Структурна схема процесу екстраполяції та управління трафіком

Точність двопараметричного методу
оптимальної екстраполяції вище, ніж трипараметрничного та чотирипараметричного методу, але їх перевагами є більший
інтервал екстраполяції.
Потім здійснюється тестове вимірювання характеристик трафіку. Також в результаті екстраполяції характеристик
трафіку здійснюється актуалізація результатів екстраполяції трафіку, в результаті
чого отримується нова апріорна інформація щодо характеристик трафіку, яка буде
використана для наступних екстраполяцій
[8].
Запропонований алгоритм на базі
методу двопараметричної оптимальної
екстраполяції, або трипараметричної чи
чотирипараметричної екстраполяції характеристик трафіку (рекурсивний метод),
за допомогою якого можливо організовувати
перерозподіл
трафіку
між
комп’ютерами в мережі. Для цього необхідно створити набір спеціального електронного обладнання та спеціальне програмне забезпечення серверу.
Перерозподіл трафіку може бути
здійснено за допомогою інтелектуального
свіча Cisco Catalyst 3758G або його аналогів зі швидкістю 1 Гбіт/с і мережених
плат GigaByte з пропускною спроможніс-

тю 1 Гбіт/с та спеціалізованою програмою
аналізу трафіку для сервера та інтелектуального свіча. Ця програма повина аналізувати, якому інтерфейсу чи користувачу
потрібно дати більшу швидкість, а кому
швидкість зменшити. Потім сервером формується сигнал керування для інтелектуального свіча, який проводить перерозподіл значень швидкостей між користувачами або інтерфейсами.
Висновки
По матеріалам статті можна зробити
такі висновки:
1. Запропоновано та обгрунтовано
вибір
апріорних даних про характеристики трафіку комп’ютерної мережі для здійснення
екстраполяції значень параметрів трафіку
в оперативному режимі. Це наступні параметри: mY1, mY2, – математичні сподівання для точок спостереження Y1, Y2;
DY1, DY2 – дисперсії для цих точок спостереження (або їх середньоквадратичні відхилення σY1 2, σY2 2); KY(t1, t2) – їх кореляційна функція.
2. Запропоновано та обгрунтовано
довизначення необхідної інформації для
значення точки трафіку, для якої буде
здійснюватись екстраполяція параметрів.
Це наступні параметри трафіку: матема-
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тичне сподівання mY3, дисперсія DY3, середньоквадратичне відхилення σ2Y3, та кореляційні функції KY(t1, t3), KY(t2, t3) для
точки, що відповідає моменту екстраполяції.
3. Екстраполяція характеристик
трафіку комп’ютерних мереж може здійснюватися за допомогою двопараметричного чи рекурсивного методів оптимальної екстраполяції, яки довели свою працездатність та ефективність. Екстраполяція
може здійснюватись як для прогнозування одного значення характеристик трафіку в майбутньому за допомогою двопараметричного методу оптимальної екстраполяції, так і для декількох значень характеристик екстрапольованих параметрів
за допомогою рекурсивного способу оптимальної екстраполяції.
4. Запропоновано алгоритм, за допомогою якого можливо організовувати
оперативне керування трафіком, здійснивши
перерозподіл
трафіку
між
комп’ютерами в мережі за допомогою
спеціалізованого мережевого обладнання
- інтелектуального свіча та спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу трафіку для сервера та інтелектуального свіча, що реалізує запропонований алгоритм оперативного керування трафіком
в оперативному режимі.
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ПРАВИЛА КОДИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ОБОБЩЁННЫХ
БИНАРНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ БАРКЕРА
Национальный авиационный университет
Предложен новый тип бинарных последовательностей, который может рассматриваться как обобщение и дальнейшее развитие типа бинарных последовательностей Баркера. Формализованы правила кодирования последовательностей предложенного типа и
проанализирована их структура

Введение
Последовательности Баркера характеризуются малым уровнем боковых лепестков нормированной автокорреляционной функции (АКФ) R Б (τ ) ≤ 1 N (N –
длина последовательности) [1–3]. Это определило их высокую практическую и теоретическую ценность, связанную со спектральными характеристиками сигнальнокодовых конструкций, их помехоустойчивостью и возможностью работать в условиях многолучевого распространения радиоволн (бинарная последовательность
Баркера N = 11 используется в беспроводной широкополосной технологии передачи данных IEEE 802.11), точностью обнаружения сигналов (бинарная последовательность Баркера N = 13 используется в
составе зондирующего сигнала для диапазона рабочих дальностей 3…10 км в аэродромном обзорном радиолокаторе ASR22/AL [4, с. 163–166]), возможностью их
использования для синхронизации.
Все известные бинарные последовательности Баркера ( N = 3; 4; 5; 7; 11; 13 ,
N = 2 – тривиальный случай) были найдены методом направленного перебора [2,
с. 22–23]. В этой статье далее предложены
регулярные правила кодирования (математические выражения, которые определяют значение элемента последовательности для каждой её позиции), позволяющие формировать последовательности, частными случаями которых являются известные бинарные последовательности Баркера. Бинарных последовательностей Баркера с нечётным количеством по-

зиций N > 13 не существует, а существование таких последовательностей с чётным количеством позиций N > 4 остаётся неизвестным [3, с. 109]; в [2, с. 24]
приведены результаты исследований, которые показывают, что бинарных последовательностей Баркера не существует
при
длинах
последовательностей
N = 2t + 1 ,
N = 4t + 2 ,
N = 4t 2 ,
13 < N < 6084 ( t − натуральное число).
Также известны троичные последовательности Баркера [5], элементы последовательностей которых ai ∈ {0,±1}. Методом направленного перебора найдены
троичные последовательности Баркера
N ≤ 31 [2, с. 23].
Известен тип последовательностей
“Обобщённые последовательности Баркера” (Generalized Barker Sequences, Generalized Barker Codes), которыми являются
многофазные последовательности [6–13].
Для
М-фазной
последовательности
ai ∈ {exp( j 2πk M )} , k ≤ M
[2, с. 18].
Существуют, например, 4-фазные [7], 60фазные [8] последовательности Баркера.
Известны многофазные последовательности Баркера для N ≤ 77 [13].
Основным
классификационным
признаком (критерием) принадлежности
рассмотренных выше типов последовательностей к классу последовательностей
Баркера являются их корреляционные
свойства (ограничение уровня боковых
лепестков АКФ).
В предлагаемом типе последовательностей “Обобщённые бинарные последовательности Баркера” основным
классификационным признаком является
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общность структуры этих последовательностей, а также то, что их частным случаем являются известные бинарные последовательности Баркера, в то время как
уровень боковых лепестков АКФ у предлагаемых последовательностей в целом
является большим (поэтому их использование для обнаружения сигналов, например, в радиолокационных системах, требует специальных способов обработки,
которые разработаны автором и будут
также опубликованы).
Постановка задачи
Целью статьи является формализация правил кодирования для последовательностей предлагаемого типа “Обобщённые бинарные последовательности
Баркера” (ОБПБ) и анализ структуры этих
последовательностей.
Классификация ОБПБ
Предлагаемые последовательности в
зависимости от их длины N разделяются
на 3 типа, два из которых, в свою очередь,
имеют по два подтипа (п/т):
− òèï 1 (ï/ò A è B);
4 k

N = 4k − 1 − òèï 2;
k = 1,2,3,...
4k + 1 − òèï 3 (ï/ò A è B).


Тип 1 ОБПБ
Типу 1 соответствуют последовательности длины N = 4k, k = 1,2,3,...
Правило кодирования:
i = 1;
− 1,

m
i = 2m + 1;
(− 1) ,
(− 1)n a , i = 2n;
2 n −1

a , äëÿ ï/ò À;
ai =  2 n
i = N + 1 − 2n; (1)
−
a
,
äëÿ
ï/ò
Â;
2
n


− a , äëÿ ï/ò À;
 2 n −1
i = N + 2 − 2n;
a2 n −1 , äëÿ ï/ò B;

m = 1, (N 4 − 1); n = 1, N 4.
В типе 1 ОБПБ подтип А отличается
от подтипа В тем, какие (нечётные или
чётные) элементы второй половины последовательности будут равны или инвертированы по отношению к симметричным
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им (относительно середины последовательности) элементам первой половины
последовательности. Первая половина последовательности определённой длины в
типе 1 одинакова для подтипа А и подтипа В, а вторые половины последовательностей разных подтипов инвертированы
относительно друг друга.
Пример. Используя правило кодирования (1), можно получить такие последовательности:
N = 4 (k = 1):
a = {- 1;1;1;1} – для подтипа А;
a = {- 1;1;-1;-1} – для подтипа В;
N = 8 (k = 2):
a = {- 1;1;-1;-1; -1;1;1;1} – для подтипа А;
a = {- 1;1;-1;-1;1;-1;-1;-1} – для подтипа В;
N = 12 (k = 3):
a = {- 1;1;-1;-1;1;-1;-1;-1;-1;1;1;1} – п/т А;
a = {- 1;1;-1;-1;1;-1;1;1;1;-1;-1;-1} – п/т В.
Полученные
последовательности
для N = 4 (k = 1) являются известными
последовательностями Баркера.
Здесь и далее полученные в результате предложенных правил кодирования
известные бинарные последовательности
Баркера могут отличаться от представленных в литературе в связи с тем, что
одна и та же последовательность соответствует сразу четырём в зависимости от
того, инвертировать её или нет и порядка
считывания элементов последовательности (слева-направо или справа-налево).
Например, полученная последовательность a = {- 1;1;1;1} может быть представлена как a = {1;-1;-1;-1} (инверсия),
a = {1;1;1;-1} (считывание справа-налево),
a = {- 1;-1;-1;1}
(считывание справаналево и инверсия). Все эти последовательности являются фактически одной и
той же последовательностью (с точки
зрения её структуры) и имеют одинаковые АКФ.
Структура ОБПБ типа 1 показана на
рис. 1.
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Рис. 1. Структура ОБПБ типа 1: а) подтипа А; б) подтипа В

Анализ структуры ОБПБ типа 1 позволяет сделать следующие выводы:
1) при увеличении N (например, с
N = 8 до N = 12) “наращивание” последовательности каждого подтипа происходит
из середины, а начало и окончание последовательности остаются такими же (последовательности обладают свойством
рекуррентности по длине);
2) последовательности имеют симметрично-зеркальную структуру (относительно середины последовательности):
для пар “нечётный элемент сверху – чётный элемент снизу” – инверсия симметричных элементов, а для пар “чётный
элемент сверху – нечётный элемент снизу” – одинаковые симметричные элементы (для подтипа А); для пар “нечётный
элемент сверху – чётный элемент снизу” –
одинаковые симметричные элементы, а
для пар “чётный элемент сверху – нечётный элемент снизу” – инверсия симметричных элементов (для подтипа В);
3) последовательности имеют рекуррентно-прореженную структуру (диф-

ференцированную по нечётным и чётным
элементам верхней части);
4) для многих (но не для всех) элементов ai первой половины последовательностей (верхней части последовательностей в соответствии с рис. 1,а и
рис. 1,б)
выполняется
равенство
ai = ai-1ai-2.
Следует отметить, что последовательности Баркера N = 2 (тривиальный
случай), учитывая свойство рекуррентности по длине, могут быть представлены
как последовательности типа 1, не имеющие в своей структуре середины, следующим образом: последовательность
a = {- 1;1} – подтип А (рис. 1,а); последовательность a = {- 1;-1} – подтип В
(рис. 1,б).
Таким образом, тип 1 ОБПБ соответствует длинам последовательностей
N = (2),4,8,12,16… При этом случаи N = 2
(тривиальный случай) и N = 4 (k = 1) дают
известные бинарные последовательности
Баркера.
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Тип 2 ОБПБ
Типу 2 соответствуют последовательности длины N = 4k – 1, k = 1,2,3,...
Правило кодирования:
i = 1;
− 1,

m
i = 2m + 1;
(− 1) ,
(− 1)n a , i = 2n;
2 n −1

a 2 m ,
i = N + 1 − 2m;

,
i = N − 2m;
− a
ai =  2 m + 1
i = N;
− a1 ,

m = 1,  N + 1 − 1;

 4


n = 1,  N + 1 .



 4 


(2)

Пример. Используя правило кодирования (2), можно получить такие последовательности:
N = 3 (k = 1): a = {- 1;1;1};
N = 7 (k = 2): a = {- 1;1;-1;-1;1;1;1};
N = 11 (k = 3):
a = {- 1;1;-1;-1;1;-1;-1;-1;1;1;1} ;
N = 15 (k = 4):
a = {- 1;1;-1;-1;1;-1;-1;-1;1;-1;-1;-1;1;1;1} .
Полученные
последовательности
для N = 3 (k = 1), N = 7 (k = 2) и N = 11
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(k = 3) являются известными последовательностями Баркера.
Анализ структуры ОБПБ типа 2 позволяет сделать следующие выводы:
1) при увеличении N (например, с
N = 7 до N = 11) “наращивание” последовательности происходит из середины, а
начало и окончание последовательности
остаются такими же (последовательности
обладают свойством рекуррентности по
длине);
2) последовательности имеют симметрично-зеркальную структуру (относительно середины последовательности):
для пар “нечётный элемент сверху – нечётный элемент снизу” – инверсия симметричных элементов, а для пар “чётный
элемент сверху – чётный элемент снизу” –
одинаковые симметричные элементы;
3) последовательности имеют рекуррентно-прореженную структуру (дифференцированную по нечётным и чётным
элементам верхней части);
4) для многих (но не для всех) элементов ai первой половины последовательностей (верхней части последовательностей в соответствии с рис. 2) выполняется равенство ai = ai-1ai-2.
Структура ОБПБ типа 2 показана на
рис. 2.

Рис. 2. Структура ОБПБ типа 2

Эти свойства последовательностей в
целом аналогичны свойствам ОБПБ типа 1 (отличия только в наличии подтипов
для типа 1 и уточнении в п. 2 свойств в
отношении инверсии и одинаковости
симметричных номеров элементов).

Таким образом, тип 2 ОБПБ соответствует длинам последовательностей
N = 3,7,11,15,... При этом случаи N = 3
(k = 1), N = 7 (k = 2), N = 11 (k = 3) дают
известные бинарные последовательности
Баркера.
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Тип 3 ОБПБ
Типу 3 соответствуют последовательности длины N = 4k + 1, k = 1,2,3,...
Правило кодирования:
i = 1; 2m + 1; N ;
− 1,
− a
 2 m −1 , i = 2m;
1, äëÿ ï/ò A;
N −1
i =
;

2
− 1, äëÿ ï/ò B;
 − 1, äëÿ ï/ò A;
N +1 N + 3

; (3)
ai = 
;
i =
2
2
1, äëÿ ï/ò B;
− a , i = N + 1 − 2m;
 2m
a2 m +1 , i = N − 2m;

m = 1,  N − 5 .

 4 
В каждой последовательности типа 3 существует неопределённость середины последовательности, которая возникает из соотношений a N −1 = a N −1 a N −1
2

и a N −1
2

+1

2

−1

2

+1

= a N − 1 a N − 1 , которые также мо2

−1

2

гут
быть
представлены
в
виде
a N − 1 = −a N − 1 и a N − 1 = − a N − 1 [из (3)
2

2

+1

2

+1

2

следует, что ai = –1 при i = 2m+1;
max{m} = (N − 5) 4 ; ai = a2m+1 = aN −1 = −1]
2

−1

и, исходя из бинарной структуры элемен-



тов, разрешены как  a N −1 = 1; a N −1 = −1
+1
 2
2



 a N −1 = −1; a N −1 = 1 ,
и
что
даёт


+1
 2
2

подтип A и подтип B типа 3 ОБПБ соответственно.
ОБПБ подтипа A и подтипа B типа 3
отличаются друг от друга только серединой последовательности: для подтипа A –
a = {...1;-1;-1...}, а для подтипа B –
a = {... - 1;1;1...} .
Пример. Используя правило кодирования (3), можно получить такие последовательности:
N = 5 (k = 1):
a = {- 1;1;-1;-1;-1} – для подтипа A;
a = {- 1;-1;1;1;-1} – для подтипа B;
N = 9 (k = 2):
a = {- 1;1;-1;1;-1;-1;-1;-1;-1} – для п/т A;
a = {- 1;1;-1;-1;1;1;-1;-1;-1} – для п/т B;
N = 13 (k = 3):
a = {- 1;1;-1;1;-1;1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1} – A;
a = {- 1;1;-1;1;-1;-1;1;1;-1;-1;-1;-1;-1} – B.
Полученные
последовательности
для N = 5 (k = 1) подтипа A и N = 13
(k = 3) подтипа B являются известными
последовательностями Баркера.
Структура ОБПБ типа 3 показана на
рис. 3.

Рис. 3. Структура ОБПБ типа 3
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Анализ структуры ОБПБ типа 3 позволяет сделать следующие выводы:
1) при увеличении N (например, с
N = 9 до N = 13) “наращивание” последовательности происходит из середины
(причём обязательно из последовательности подтипа A, независимо от того, какого
подтипа формируется последовательность
для следующего N), а начало и окончание
последовательности остаются такими же
(последовательности обладают свойством
рекуррентности по длине);
2) последовательности имеют симметрично-зеркальную структуру (относительно середины последовательности):
для пар “нечётный элемент сверху – нечётный элемент снизу” – одинаковые
симметричные элементы, а для пар “чётный элемент сверху – чётный элемент
снизу”
–
инверсия
симметричных
элементов;
3) последовательности имеют рекуррентно-прореженную структуру (дифференцированную по нечётным и чётным
элементам верхней части);
4) для
элементов
ai,
N −1

i = 2, 
− 1 , первой половины по 2

следовательностей (верхней части последовательностей в соответствии с рис. 3)
выполняется равенство ai = –ai-1;
5) окончания последовательностей
(нижняя часть последовательностей в соN −1
ответствии с рис. 3) состоят из
−1
2
N −1

элементов ai = –1, i = 
+ 3 , N ; это
 2

свойство получается исходя из свойств
п. 2 и п. 4.
Эти свойства последовательностей в
целом аналогичны свойствам ОБПБ типов 1 и 2 (уточнение в п. 1 свойств в отношении “наращивания” последовательности из последовательности подтипа A;
уточнение в п. 2 свойств в отношении инверсии и одинаковости симметричных
номеров элементов; выполнение условия
ai = ai-1ai-2 для нечётных элементов верхней части последовательностей; нижняя
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часть последовательностей состоит из
элементов ai = –1).
Таким образом, тип 3 ОБПБ соответствует длинам последовательностей
N = 5,9,13,17,… При этом случаи N = 5
(k = 1, подтип A) и N = 13 (k = 3, подтип
B) дают известные бинарные последовательности Баркера.
Все известные бинарные последовательности Баркера соответствуют регулярной структуре ОБПБ и могут быть
представлены как их частные случаи
(табл. 1).
Таблица 1. Известные последовательности
Баркера по классификации ОБПБ
N
Последовательность
Тип
(п/т)
ОБПБ
2
-1;1
тип 1,
п/т А
-1;-1
тип 1,
п/т В
3
-1;1;1
тип 2
4
-1;1;1;1
тип 1,
п/т А
-1;1;-1;-1
тип 1,
п/т В
5
-1;1;-1;-1;-1
тип 3,
п/т А
7
-1;1;-1;-1;1;1;1
тип 2
11 -1;1;-1;-1;1;-1;-1;-1;1;1;1
тип 2
13 -1;1;-1;1;-1;-1;1;1;-1;-1;-1;-1;-1 тип 3,
п/т В

Выводы
и
перспективы
дальнейших исследований
Предложен новый тип последовательностей “Обобщённые бинарные последовательности Баркера”, который может рассматриваться как обобщение и
дальнейшее развитие типа бинарных последовательностей Баркера.
Формализованы правила кодирования (1) – (3) и получены результаты анализа структуры последовательностей, которые для всех типов ОБПБ заключаются
в следующем:
1) ОБПБ обладают свойством рекуррентности по длине: при увеличении N
в одном и том же типе/подтипе “наращивание” последовательности происходит из
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середины, а начало и окончание последовательности остаются такими же;
2) ОБПБ
имеют
симметричнозеркальную структуру относительно середины последовательности;
3) последовательности имеют рекуррентно-прореженную структуру (дифференцированную по нечётным и чётным
элементам верхней части, т.е. 1-й половины последовательности);
4) для многих (но не для всех) элементов ai верхней части (1-й половины)
последовательностей выполняется равенство ai = ai-1ai-2;
5) все известные бинарные последовательности Баркера соответствуют регулярной структуре ОБПБ и могут быть
представлены как их частные случаи.
Дальнейшие исследования заключаются в анализе корреляционных
свойств ОБПБ и синтезе способов обработки ОБПБ, результаты которых будут
опубликованы в следующих статьях.
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Синтезовано гарантовано-адаптивний алгоритм керування виведенням багаторежимної
авіаційно-космічної системи на орбіту на основі диференціальних перетворень математичної моделі диференціальної гри. Отриманий алгоритм керування володіє властивостями адаптації до дії збурень та забезпечує гарантію виведення на орбіту багаторежимної авіаційно-космічної системи в задані термінальні умови при найгіршому сполученні дії факторів обмежених збурень

Вступ
Синтез алгоритмів керування виведенням
багаторежимної
авіаційнокосмічної системи (АКС) на орбіту в умовах дії зовнішніх збурень є складною
проблемою. Високий порядок нелінійних
диференціальних рівнянь руху АКС, зміна в широкому діапазоні масовоінерційних характеристик орбітальної
ступені під час відділення її ступенів і
скидання головного обтічника, режимів
роботи двигунної установки, необхідність
врахування можливості виходу траєкторії
чи керування на обмеження ускладнюють
розв’язання цієї проблеми. При цьому,
звичайно відсутня апріорна інформація
відносно компонентів зовнішніх збурень.
В той самий час, високі вимоги до термінальних параметрів при виведенні АКС
на орбіту вимагають врахування впливу
збурень на досягнення цілій керування.
Одним із способів розкриття невизначеності, пов’язаної з непередбаченою
дією зовнішніх збурень, є застосування
концепції гарантовано-адаптивного підходу до синтезу алгоритмів керування
траєкторним рухом літальних апаратів.
Ця концепція використовує принцип максимального гарантованого результату,
тому що процес керування розглядається
при найбільш несприятливих умовах, які
можуть мати місце при впливі збурень.

Задача синтезу гарантованого керування у невизначених умовах впливу збурень вимагає переходу від задач оптимізації до задач двобічної оптимізації, які
розглядаються в теорії диференціальних
ігор [1]. В таких умовах доцільно розглядати задачу термінального керування у
формі математичної моделі диференціальної гри двох гравців, дослідження якої
засноване на принципі максимального гарантованого результату [2,3]. Перший
гравець формує керування літальним апаратом, а вектор збурень формується цілеспрямовано другим гравцем. Цілі управління першого та другого гравців є протилежними. Завдання першого гравця полягає у переведенні літального апарату з
початкового стану у задане кінцеве, при
якому мінімізується критерій якості керування за умови максимізації його з боку
другого гравця. Ігровий підхід гарантує
досягнення термінальних умов при будьяких допустимих реалізаціях вектора збурень, так як синтез алгоритмів термінального керування орієнтований на найбільш
несприятливі умови дії збурень.
В праці [4] запропонований метод
синтезу алгоритмів термінального керування динамічних об’єктів в умовах дії
збурень на основі диференціальних перетворень моделі диференціальної гри.
В праці [5] даний метод модернізований для рішення задач синтезу алгори-
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тмів керування багаторежимних літальних апаратів.
Метод не вимагає для своєї реалізації чисельного інтегрування диференціальних рівнянь руху динамічного об’єкту,
використовує математичний апарат диференціальних перетворень функцій та рівнянь [6]. При цьому, задача синтезу оптимального адаптивного алгоритму зводиться до рішення системи нелінійних
рівнянь відносно його вільних параметрів.
В статті з використанням модернізованого методу виконано синтез гарантовано-адаптивного алгоритму керування
виведенням багаторежимної АКС на орбіту в умовах дії невизначених зовнішніх
збурень.
Постановка задачі синтезу
керування
Весь керований процес виведення
багаторежимної АКС на орбіту розбиваємо на r заданих часових інтервалів Ті, в
середині яких параметри орбітального
ступеня і режими роботи двигунної установки не мають стрибкоподібних змін, а
усі зміни у формі заданих стрибків відбуваються на межах заданих тимчасових
інтервалів
r

Ti = ti − ti −1 , i = 1, r , ∑ Ti = T ,
i =1

де Т − час виведення орбітального ступеня АКС на орбіту.
Модель диференціальної гри, що
описує траєкторний рух орбітального

ступеню АКС на кожній ділянці виведення її на орбіту подамо у вигляді векторного диференціального рівняння:
dxi
= f i (t , xi , ui , vi ) , xi (ti −1 ) = xi0 , i = 1, r , (1)
dt
де xi = xi (t ) − n-вимірний вектор стану;
ui = ui (t ) − m-вимірний вектор керування;
vi = vi (t ) − l - вимірний вектор збурень;
f i − неперервна і неперервно диференційована за сукупністю змінних t , xi , ui , vi
вектор-функція
узагальненої
сили;
t ∈ [t i −1 , t i ].
Сполучення граничних і початкових
умов ділянок процесу виведення багаторежимної АКС на орбіту задаємо у формі
визначених крайових умов [7]:

[

]

ϕi xi (Ti ), xi0+1; ui (Ti ), ui0+1; Ti = 0, i = 1, r.

(2)

Задача першого гравця полягає в переведенні багаторежимної АКС із заданого початкового стану x1 (t 0 ) в кінцевий
(термінальний) стан xr (T ) , визначений в
момент часу t = T q - вимірним ( q ≤ n )
векторним рівнянням:
S [xr (T ), T ] = 0 .
(3)
Мета керування багаторежимною
АКС полягає у такому виборі керування
ui (t ) , яке в процесі руху АКС забезпечує
мінімізацію функціоналу:

I = G[xr (T ), T ] + ∑ ∫ Φ i (t , xi , u i , vi )dt , i = 1,2,3,...r
r T

(4)

i =1 t 0

за умови максимізації його в процесі обрання вектору збурень νi (t ) другим гравцем.
Припускаємо, що задані функції G
та Фi мають неперервні частинні похідні
за xi , ui , vi . Функції ui (t ) та νi (t ) називаються програмними стратегіями гравців.
Вважаємо, що обмеження на стратегії
гравців враховані в процесі обрання вигляду функціоналу (4).

Пара стратегії гравців ui0 та ν 0i називається оптимальною, якщо має місце
співвідношення:
I (ui0 , νi ) ≤ I (uio , νio ) ≤ I (ui , νi0 ) .
(5)
Необхідними умовами оптимальності стратегій ui0 та ν 0i є [3]:
∂I
∂I
= 0,
= 0,
(6)
∂ui
∂νi

∂2I
≥ 0,
∂ui2

∂2I
≤ 0,
∂ν i2

(7)
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а достатніми умовами – співвідношення
(6) та умова (7), в якій має місце сувора
нерівність. Стратегії гравців ui0 та ν 0i , що
задовольняють достатнім умовам, забезпечують існування сідлової точки (5) диференціальної гри (1)-(4). Процес керування траєкторним рухом АКС будемо
розглядати у межах таких математичних
моделей диференціальних ігор, які задовольняють умовам (6) та (7).
З виразу (5) випливає, що довільний
закон зміни вектору збурень, відмінний
від оптимального ν 0i , не погіршує якість
процесу керування об’єктом, яке досягається при оптимальному керуванні ui0 .
Тому керування ui0 гарантує якість процесу керування не гірше оцінки (uio ,vi0 ) в
умовах дії довільних обмежених збурень.
Враховуючі, що керування ui0 забезпечує
отримання гарантованої оцінки якості
процесу керування і адаптивність до конкретного виду дії збурень, керування ui0
називається
гарантовано-адаптивним
[2,3].
Моделювання процесу керування
виведенням багаторежимної АКС на орбіту у формі диференціальної гри знімає
невизначеність, що викликана дією збурень. Розкриття невизначеності досягається ціною ускладнення математичної
моделі та процесу моделювання, в результаті чого, окрім оптимального керування
ui0 , необхідно визначити закон зміни вектору збурень ν i0 , що описує максимальну
протидію цілям термінального керування.
Метод синтезу керування
Для синтезу алгоритмів керування
виведенням багаторежимної АКС на орбіту у невизначених умовах впливу збурень
скористаємося диференціально-ігровим
підходом [4,5] з використанням математичного апарату диференціальних перетворень [6].
Диференціальні перетворення дозволяють замінити функції x(t ) непере-
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рвного аргументу t їх моделями у вигляді
дискретних функцій X (k ) цілочислового
аргументу k = 0, 1, 2, ... згідно виразу:
h k  d k x (t ) 
x (t ) = X ( k ) =

 ,
k!  dt k  t = t

(8)

0

де x(t ) − оригінал, що являє собою неперервну і обмежену разом із усіма своїми
похідними функцію дійсного аргументу
t ; X (k ) − дискретна функція цілочислового аргументу k , яка називається диференціальним спектром функції x(t ) в точці t = t0 ; h − масштабна стала, яка має
розмірність аргументу t ; риса знизу –
символ перетворення.
Математичні моделі, що отримані на
основі диференціальних перетворень (8)
вихідної математичної моделі, називаються спектральними моделями. У подальшому будемо вважати, що функції часу,
які описують процеси керування в задачі
(1)-(4) усередині кожної ділянки руху, є
аналітичними.
Синтез гарантовано-адаптивних алгоритмів керування здійснимо у два етапи
[5]. На першому етапі виконаємо синтез
ігрових оптимальних алгоритмів програмного керування ui0 (t ) та максимально
протидіючого збурення ν i0 (t ) , які задовольняють умовам (6) та (7), у середині кожної ділянки керування в класі аналітичних функцій ui (τ, Ai ) та vi (τ, Bi ) , де

Ai = (ai1, ai 2 ,...aiN ) та Bi = (bi1, bi 2 ,...biM ) −
вектори вільних параметрів, τ - локальний
часовий аргумент.
Оберемо масштабну сталу h = Ti та
приймемо τ = 0 . Застосувавши диференціальні перетворення (8) до функцій
ui (τ, Ai ) та vi (τ, Bi ) отримуємо їх диференціальні спектри у вигляді:
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Ti k  d k u i (t i −1 + τ, Ai ) 
u i ( τ, Ai ) = U i (k , Ai ) =


k! 
dt k
 τ=0
k
k
T  d ν i (t i −1 + τ, Bi ) 
vi ( τ, Ai ) = Vi ( k , Bi ) = i 

k! 
dt k
 τ=0

(9)
(10)

Диференціальне рівняння (1) в області зображень на основі перетворень (8) зображується у формі спектральної моделі:
T
(11)
Xi (k +1, Ai , Bi , Xi0 ) = i fi [Ti , Xi (k, Ai , Bi , Xi0 ),Ui (k, Ai ),Vi (k, Bi )] ,
k +1
X i (0) = X i0 ( Ai −1 , Ai − 2 ,... A1 , Bi −1 , Bi − 2 ,..., B1 ); X 1 (0) = X 10 = x0 ; i = 1, r .
Скористаємося властивістю диференСпектральна модель (11) має універсальний характер та може бути вико- ціальних перетворень, згідно якої алгебристана для рішення задач траєкторного раїчна сума усіх дискет диференціального
руху різних багаторежимних літальних спектру будь-якої аналітичної функції в
апаратів, які відрізняються як за своєю точці t = tν дорівнює нульовій дискреті
компоновкою, так й за багаторежимністю. диференціального спектру функції в точці
Відмітимо, що оскільки диференціальні
tν +1 = tν + h або значенню оригіналу фунперетворення (8) є точним операційним
методом, то спектральна модель (11) не кції в тій самій точці [6]:
∞
має методичних похибок та потенційно
(12)
∑ X ν ( k ) = X ν + 1 ( 0 ) = x (t ν + h ) .
k =0
дозволяє отримати точне рішення диференційного рівняння (1). Рекурентний виЗ співвідношення (12) при tν = ti −1 та
раз (11) дозволяє знайти диференціальний
h = Ti знаходимо вектор стану в кінці коспектр X i (k , Ai , Bi , X i0 ) вектору стану жної ділянки керування:
xi (t ) за диференціальними спектрами (9)
та (10).
∞

xi (Ti , Ai , Bi , xi0 ) = ∑ X i ( k , Ai , Bi , X i0 ), i = 1, r.

(13)

k =0

Тоді рівняння кінцевого стану усього
процесу керування (3) з урахуванням виразу для спряження термінальних та початкових ділянок (2), а також виразу для
вектору стану в кінці кожної ділянки (13)
перетвориться
до
вигляду:
S [A1, A2 ,..., Ar , B1 , B2 ,..., Br ] = 0 .
(14)
Дана термінальна умова у неявній
формі визначає q-компонент векторів вільних параметрів Ai та Bi , i = 1, r у ви-

гляді функцій від Ti та xi0 . Решту М+N-q
компонентів векторів вільних параметрів
визначаємо із умов (6) стаціонарності
функціоналу (4). Представимо функціонал (4) на основі диференціальних перетворень (8) у вигляді векторів невизначених параметрів Ai та Bi :

I ( A1 , A2 ,.. Ar , B1 , B2 ,...Br ) = G[ A1 , A2 ,.. Ar , B1 , B2 ,...Br ] + ∑ Ti ⋅
r

∞

⋅∑

[

Фi Ti , X i (k , Ai , Bi , X ),U i (k , Ai ),Vi (k , Bi )
0
i

]

i =1

(15)

.
k +1
Умови стаціонарності (6) функції (15) домих компонент векторів вільних парадають можливість отримати систему рів- метрів A1 , A2 ,..., Ar та B1 , B2 ,..., Br :
нянь для визначення решти M+N-q невіk =0
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∂I ( A1 , A2 ,... Ar , B1 , B2 ,...., Br )
= 0, q + 1 ≤ i ≤ N ,
(16)
∂aij
∂I ( A1 , A2 ,... Ar , B1 , B2 ,...., Br )
= 0, 1 ≤ j ≤ M .
(17)
∂bij
Розв’язання системи нелінійних алге- (17) визначається пара стратегій гравців
браїчних рівнянь (14), (16) та (17), у випаu o [t , A(T , x)]
та
v0 [t , B(T , x)] ,
що
дку їх сумісності, дозволяє знайти компо- пов’язують поточний стан гри із заданими
ненти векторів вільних параметрів термінальними умовами (3). Якщо органіA = ( A1 , A2 ,..., Ar ) та B = ( B1 , B2 ,..., Br ) про- зувати неперервний за часом процес обграмних стратегій обох гравців у вигляді числювання параметрів А та В стратегій
функції вектору довільного початкового гравців, то на множині рішень можна
стану x0 = x1 (t0 ) . Після цього можуть бути сформувати стратегії гравців на кожній
перевірені достатні умови (6), (7) оптима- ділянці руху у вигляді u[t , A(T , x)] та
льності стратегій гравців при суворій неv[t , B(T , x)] .
рівності у виразі (7).
Перший гравець, який реалізує потеУ випадку, коли система рівнянь нційну стратегію u[t , A(T , x)] , що безпе(14), (16) та (17) несумісна, диференціарервно визначається з системи рівнянь
льна гра (1)-(7) не має рішення при виб(14), (16) та (17), гарантує керування бараному вигляді функцій u (t , A) та v(t , B)
гаторежимної АКС з досягненням заданих
і тоді необхідно змінити вигляд функцій з термінальних умов (3) при максимальній
вільними параметрами або розширити протидії збурень, дія яких моделюється
розмірність векторів вільних параметрів стратегією другого гравця v[t , B(T , x)] .
[4]. Таким чином, у результаті виконання
За необхідності знайти оптимальну
першого етапу у неявній формі встановтраєкторію x(t , A, B) її компоненти молюється нелінійний зв'язок програмних
стратегій обох гравців u (t , A) та v(t , B) з жуть бути визначені у вигляді відрізків
рядів Тейлора або з використанням зворовектором начального стану x0 = x1 (t0 ) . Ці тних диференціальних перетворень у фостратегії можуть бути використані тільки рмі багаточленів Лежандра, Чебишева,
у початковий момент часу t0 і не врахо- рядів Фур’є [6]. При цьому, вільні паравують зміни стану у процесі руху. Для метри апроксимуючих функцій визначаврахування поточного стану процесу ке- ють з порівняння диференціальних спектрування необхідно синтезувати алгоритми рів компонент вектору стану з диференцікерування та максимальної протидії збу- альними спектрами апроксимуючих фунрень у формі позиційних стратегій гравців кцій. Рівняння зв’язку між вільними параметрами деяких апроксимуючих функu = u ( x, t ), v = v( x, t ) .
цій
та дискретами диференціального спеНа другому етапі синтезу зробимо наступне припущення. Будемо розглядати ктру невідомої функції часу надано в [6].
тільки такі моделі процесу керування, у
Синтез
гарантованояких стратегії гравців існують та дозво- адаптивного алгоритму
ляють зв’язати довільну початкову умову
Синтез гарантовано-адаптивного кеу межах заданої області простору стану із рування виконуємо за математичною мозаданими термінальними умовами (3). деллю диференціальної гри, яка містить
Синтез стратегій поза заданої області опис траєкторного руху АКС з урахуванпростору стану не розглядається.
ням впливу збурень. Відповідна спектраУ кожний поточний момент часу t
льна модель наведена в праці [7].
для кожного поточного стану гри x (t ) із
Програмну зміну кута тангажу задарозв’язання системи рівнянь (14), (16) та ємо у вигляді суми двох складових:
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ϑ=u +σ,
(18) ються з позицій другого гравця, який має
де u − керування процесом виведення протилежні цілі керування.
Синтез програмних стратегій обох
АКС при відсутності впливу збурень, σ −
гравців
виконаємо в класі аналітичних
приріст кута тангажу, необхідний для пафункцій:
рирування впливу зовнішніх збурень.
u = e0 + e1t ,
(19)
Складова σ являє собою сумарну
характеристику дії різних збурень в проσ = b0 + b1t .
(20)
цесі виведення АКС на орбіту. На відміну
від стохастичних моделей опис процесу Тут e0 , e1 , b0 , b1 − параметри, що підлягавиведення АКС на орбіту у формі дифе- ють визначенню.
Тоді програмна зміна кута тангажу
ренціальної гри не вимагає апріорної інформації про стохастичні моделі зовніш- буде мати вигляд:
ϑ = a0 + a1t ,
(21)
ніх збурень та гарантує досягнення заданих термінальних умов при найбільш неде a0 = e0 + b0 , a1 = e1 + b1 .
сприятливому випадку сполучення дії фаЗадача першого гравця полягає у
кторів збурень.
переведенні АКС із початкових умов
Припускаємо, що складовою керування u володіє перший гравець, а додаткова складова керування σ визначається
впливами факторів збурень, які розглядаX 1(0) = X 10 , X 2(0) = X 20 , Y 1(0) = Y 10 , Y 2(0) = Y 20
(22)
в задані кінцеві:
Y 1(Ti ) = H Ti , Y 2(Ti ) = H& Ti , X 2(Ti ) = VTi
(23)

з мінімальним значенням функціоналу
якості, при умові максимізації його другим гравцем, який імітує вплив найбільш
несприятливого сполучення факторів збурень. Введені позначення відповідають
Ii =

[

]

позначенням в спектральній моделі траєкторного руху АКС [7].
Введемо до розгляду наступний функціонал якості:

[

]

(

)

2
λ1
λ
λ T
2
H Ti − Y 1(Ti ) + 2 H& Ti − Y 2(Ti ) + 3 ∫ u 2i − νσi2 dt ,
2
2
2 0

де λ1 , λ 2 , λ3 та ν − додаткові вагові множники.
Перші два вирази (24) характеризують термінальні помилки за висотою та
вертикальною складовою швидкості. Інтегральна складова функціоналу (24) обмежує обрання керування АКС та вплив
факторів збурень в процесі виведення
АКС на орбіту.
Для
визначення
гарантованоадаптивного алгоритму керування обчислені дискрети диференціальних спектрів
змінних траєкторного руху АКС [7] виразимо у вигляді функцій від початкових
значень перемінних математичної моделі
(1), вільних параметрів a0 , a1 керування

(24)

кутом тангажу ϑ , що прогнозується, та
тривалості і-ої ділянки виведення Ti .
Скориставшись властивістю диференціальних перетворень (8), згідно якої
алгебраїчна сума всіх дискрет диференціального спектра будь-якої аналітичної
функції в точці t0 = 0 дорівнює значенню
оригіналу функції в точці t = Ti закінчення і-ої ділянки процесу керування, отримаємо рівняння, що пов’язують параметри керування ( a0 , a1 ) та параметри траєкторного руху орбітального ступеню АКС
із заданими висотою H Ti , вертикальною
швидкістю набора висоти H& та необхідTi

ної орбітальної швидкості X 2(Ti ) відповідно:
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Y1(Ti ) = Y 10 + TiY 20 +


AiTi 2 Ti 3  µ i Pi
P
2 X 20
+
⋅
sin a0 + a1 i cos a0 + Bi ⋅ (
+ 2Ω 3 ) = H Ti .

2
6  m0i m0i
m0i
R3 + Y 10
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(25)


 µ i Pi
P
2 X 20
(26)
⋅
+ 2Ω 3 ) = H& Ti .
sin a0 + a1 i cos a0 + Bi ⋅ (

R3 + Y 10
m0i

 m0i m0i

T2  µ
P
P
X 20
(27)
X 2(Ti ) = X 20 + BiTi + i  i ⋅ i cos a0 − a1 i sin a0 − Ai ⋅ (
+ 2Ω 3 ) = VTi .
R3 + Y 10
m0i
2  m0i m0i

Підстановка диференціальних спекДиференціальне перетворення виразу (21) дає диференціальний спектр кута трів функцій (19) та (20) у вираз (24), до
якого застосовано диференціальні перетангажу в вигляді:
творення, дозволяє представити функціоυ(k ) = (e0 + b0 )ъ(k ) + (e1 + b1 )Ti ъ(k − 1) . (28)
налу якості (24) у вигляді
Y 2(Ti ) = Y 20 + AiTi +

Ii =

[

Ti 2
2

]

[

]

λT
λ1
λ
2
2
H Ti − Y 1(Ti ) + 2 H& Ti − Y 2(Ti ) + 3 i
2
2
2

Диференціюючи вираз (29) за вільними параметрами керування e0 , e1 , b0 , b1 ,
знайдемо похідні, які згідно необхідним

 2

Ti 2 2
2
e
b
T
e
e
b
b
−
υ
+
(
−
υ
)
+
(e1 − υb12 ) .
1
0
0 1
0 1
3



(29)

умовам екстремуму функції (29) дорівнюють нулеві:

[

]

[

]

(30)

[

]

[

]

(31)

[

]

[

]

(32)

[

]

[

]

(33)

∂ Y 2 (T i ) λ 3T i 2
∂ Y 1( T i )
∂I i
(2 e 0 + e1T i ) ,
+
− λ 2 H& T i − Y 2 ( T i ) ⋅
= − λ 1 H T i − Y 1( T i ) ⋅
2
∂e0
∂e0
∂e0
∂ Y 2 (T i ) λ 3T i 2
∂ Y 1( T i )
∂I i
(2 b 0 + b1T i ) ,
−
− λ 2 H& T i − Y 2 ( T i ) ⋅
= − λ 1 H T i − Y 1( T i ) ⋅
2
∂ b0
∂ b0
∂ b0
∂ Y 2 (T i ) λ 3T i 2 
∂ Y 1(T i )
∂I i
2

+
− λ 2 H& T i − Y 2 ( T i ) ⋅
= − λ 1 H T i − Y 1( T i ) ⋅
 e 0 + e 1T i  ,
∂ e1
∂ e1
∂ e1
2 
3

2
∂ Y 2 (T i ) λ 3T i 
∂ Y 1( T i )
∂I i
2

−
− λ 2 H& T i − Y 2 ( T i ) ⋅
= − λ 1 H T i − Y 1( T i ) ⋅
 b 0 + b1T i  .
∂ b1
∂ b1
∂ b1
2 
3


Аналіз виразів (25), (26) із урахуванням позначень (21) дозволяє зробити
висновок:
∂Y 1(Ti ) ∂Y 1(Ti ) ∂Y 2(Ti ) ∂Y 2(Ti )
;
;
=
=
∂e0
∂b0
∂e0
∂b0

(34)

∂Y 1(Ti ) ∂Y 1(Ti ) ; ∂Y 2(Ti ) Y 2(Ti ) .
=
=
∂e1
∂b1
∂e1
∂b1

(35)

Різниця виразів (30) та (31) при виконанні співвідношень (34) дає рівняння
для визначення вільних параметрів:
2(e0 + υib0 ) + Ti (e1 + υib1 ) = 0 .
(36)
Віднімаючи вираз (33) з виразу (32)
та приймаючи до уваги співвідношення
(35), отримуємо друге рівняння для визначення вільних параметрів:
(e0 + υib0 ) + 2 Ti (e1 + υib1 ) = 0 .
(37)
3
Розв’язання системи рівнянь (36),
(37) дозволяє встановити співвідношення
між оптимальними значеннями параметрів керування та збурень:

e0 = −υi b0 ,

(38)

e1 = −υib1 .
(39)
З аналізу виразів (30)−(33) витікає,
що другі похідні функції (29) за параметрами e0 та e1 додаткові, а за параметрами
b0 та b1 від’ємні при нульових термінальних помилках за висотою та вертикальною швидкістю. Це підтверджує існування сідлової точки функції (29) при висоточному виведенні АКС в задані термінальні умови.
Співвідношення (38) и (39) між параметрами керування та збурень дозволяє
звести задачу синтезу керування до визначення параметрів e0 , e1 та часу Ti виведення АКС на орбіту, яке може бути
знайдено з рівняння (27), отриманого з
граничної умови (23), з урахуванням позначень (21).
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Таким чином, для визначення трьох
невідомих e0 , e1 та часу Ti є три рівняння
(30), (32) та (27). З цих рівнянь виключимо на основі виразів (38) та (39) параметλ3
1 λ1 N3 N 4 + λ 2 M 3 M 4 + 2 ϑk
,
(40)
e1 = − ⋅
λ3
Ti
2
2
rTi (λ1 N 4 + λ 2 M 4 ) +
3
AT 2 T3  µ
N3 = Y10− HTi + TiY 20+ i i + i  i
2
6 m0i

b0 , b1 .
ри
збурень
Із рівняння (32) визначимо в явній формі
параметр управління e1 :
де N4 =

⋅

Ti Pi
⋅
cos rϑk ,
6 m0i


2X 20
Pi
+ 2Ω3) ,
sinrϑk + Bi ⋅ (
R3 + Y10
m0i



2 X 20
T2  µ P
+ 2Ω3 ) ,
M3 = Y 20 − H& Ti + AiTi + i  i ⋅ i sin rϑk + Bi ⋅ (
2  m0i m0i
R3 + Y10

1 P
M4 = ⋅ i cosrϑk ,
2 m0i

Pi
( X 20 ) + 2Ω X 2 + ρ0V0 C α X 20 − C + C C α 2 Y 20 ,
sin rϑk − g +
3 0
1
2 3 0
3
m0i
RЗ + Y 10
m0 i

[

2

Ai =

Bi =

[

]

ρV
X 20 ⋅ Y 20
Pi
− 2Ω3Y 20 − 0 0 C 3α 0Y 20 + (C1 + C 2 ⋅ C 3 ⋅ α 02 ) X 20 ,
cos rϑk −
m0i
R3 + Y 10
m0i
r=

νi −1 .
νi

руху та параметр керування e0 − поточ-

Виключимо знайдений параметр e 1
з виразів (30) та (27). Після цього, замінюючи довільні початкові умови поточними значеннями змінних траєкторного

(

) ]

(

)

 λ 1 δ 1 H Ti − Y 1
λ 2 δ 2 H& Ti Y 2
+
−

2
Ti
Ti 2
Ti
T2 
ϑk = i 
λ3
 − T i d ⋅  λ 1 δ 1 + λ 2 δ 2 
 2 1  3
T i 


λ δ
⋅  λ 1 δ 1 + 2 2
Ti


ним значенням кута тангажу ϑk , отримаємо гарантовано-адаптивний алгоритм
виведення АКС на орбіту у наступній формі:
λ δ

λ δ
 − Ai ⋅  1 1 + 2 2
2
Ti



 
 − 
  Ti ,
 − 2 e1



(41)



де δ1 = Ti ⋅  Pi cos rϑk + Ti d 2  , δ2 = Pi cos rϑk + Ti d 2 ,


2  m0i

3

d1 =

m0 i



2


 2 X 20
µ i Pi
P
⋅
sin rϑ k + re1 i cos rϑ k + Bi 
+ 2Ω 3  ,
m0 i m0 i
m0 i

 R3 + Y 10
d2 =

Pi
m0 i

 µi

 2 X 20
 
cos rϑk − sin rϑk re1 + 
+ 2Ω3   .

 m0 i
 R3 + Y 10
 


Час виведення АКС на орбіту з урахуванням введених позначень визначається із
рівняння (27):
1
Ti =  − Bi + Bi2 + 2(VT − X 20)d3  ,
d 3 



i

де d 3 = µ i ⋅ Pi cos rϑ k − re1 Pi sin rϑ k − Ai  X 20 + 2Ω 3  .


m0 i m0 i

m0 i

 R3 + Y 10

Вибір вагових множників λ1, λ 2 , λ3 у
виразі (41) визначається вимогами до термінальних помилок виведення АКС на



орбіту, а також достатніми умовами екстремуму функції (29).
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Гарантовано-адаптивний алгоритм
(41), синтезований за диференціальноігровою моделлю процесу керування, є
більш складним порівняно з іншими алгоритмами [8,9]. В той самий час ускладнений алгоритм (41) забезпечує гарантію
виведення АКС в задані термінальні умови у випадку дії збурень, обмежених
складовою функціоналу (24).
З рівнянь (38), (39) витікає, що для
парирування найгіршого сполучення факторів збурень та виведення АКС на орбіту
рівень складових кута відхилення тангажу
повинен бути в ν раз більшим, ніж вплив
параметрів збурень. Тому гарантія виведення АКС на орбіту у випадку найгіршого сполучення факторів збурень може бути реалізована тільки за наявності ресурсу
керування, достатнього для парирування
дії збурень та виведення АКС в задані термінальні умови.
Особливістю синтезованого гарантовано-адаптивного алгоритму порівняно
з іншими алгоритмами є досягнення найменших термінальних помилок при дії
збурень на процес виведення АКС на орбіту. Наявність сідлової точки функціоналу (24) забезпечує зниження термінальних помилок, якщо в реальному процесі
керування виведенням багаторежимної
АКС на орбіту сполучення факторів збурень не є найгіршим.
Коефіцієнти підсилення зворотного
зв’язку за неузгодженістю висоти та вертикальної швидкості алгоритму (41) є
змінними, що залежать від траєкторних
параметрів процесу виведення АКС на
орбіту, характеристик АКС, а також від
параметру υ i обмеження впливу збурень
у складовій функціоналу (24).
Висновки
Синтезований
гарантованоадаптивний алгоритм виведення багаторежимної АКС на орбіту на основі диференціальних перетворень математичної
моделі диференціальної гри. Алгоритм
володіє не тільки властивостями адаптації
до дії збурень, але й забезпечує гарантію
виведення на орбіту багаторежимної АКС
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в задані термінальні умови при дії обмежених збурень.
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Досліджено метод фантомних вузлів для випадку, коли в ролі наближуючої функції використовуються тригонометричні сплайни. Цей метод полягає в тому, що до послідовності заданих інтерполяційних вузлів додається парна кількість фантомних вузлів; значення в цих вузлах вибираються з урахуванням оцінок похідних, які оцінюються через поділені різниці. Наведено тестові приклади; для цих прикладів похибка інтерполяції значно
зменшується

Вступ
У математиці постійно доводиться
мати справу з наближеним поданням функцій. Класичними апаратами таких
представлень є многочлени і раціональні
дроби. Теорія наближення функцій многочленами була розроблена в працях
П.Л. Чебишева, К.Вейерштрасса, Ш. Вале
Пуссена та ін.. Проте многочлени і раціональні дроби мають ряд недоліків в якості
апаратів наближення для функцій з не
надто великою гладкістю. Одним з основних недоліків є те, що їх поведінка в околі
будь-якої точки визначає їх поведінку в
цілому. У зв'язку з цим інші апарати наближення, вільні від цього недоліку, привертають увагу в останній час. Одним з
таких апаратів є поліноміальні сплайни
[3].
Сплайни природно виникають у деяких варіаційних задачах і мають ряд переваг у порівнянні з многочленами.
Переваги поліноміальних сплайнів
перед іншими лінійними апаратами наближення проявилися саме у задачах інтерполювання функцій. Можна зазначити
два аспекти, у яких ці переваги виявилися
найбільш переконуючими.
По-перше, інтерполяційні сплайни у
багатьох важливих випадках забезпечують мінімально можливу (при фіксованому числі вузлів рівномірної інтерполяційної сітки) похибку наближення на певних
класах функцій; інтерполяційні ж много-

члени не забезпечують навіть найкращих
порядків наближення.
По-друге, сплайни – апарат більш
зручний, ніж многочлени з практичної
точки зору. Зокрема, прості поліноміальні
сплайни мають властивість локальної
гнучкості, тобто вони малочутливі до похибок вихідних даних; незначне змінювання значень функцій, що інтерполюється, в одному або кількох вузлах інтерполяції мало впливає на поведінку інтерполяційного сплайна на деякій віддалі від
цих точок. Далі інтерполяційні сплайни,
добре наближуючи функцію, одночасно
добре наближують і її похідні. Нарешті,
при обчисленні простих інтерполяційних
сплайнів доводиться стикатися із значно
меншими труднощами, аніж при обчисленні інтерполяційних многочленів [1].
Ці та деякі інші властивості сплайнів призвели до того, що вони поступово
витісняють многочлени в багатьох галузях теоретичних і прикладних досліджень
[2].
Проте поліноміальні сплайни теж
мають ряд недоліків, які певною мірою
стримують їх застосування у різних задачах науки і техніки. До одного з таких недоліків слід віднести складність побудови
сплайнів високих степенів.
Тому привертають увагу нові класи
функцій, які мають переваги поліноміальних сплайнів і є вільними від недоліків
поліноміальних сплайнів. До таких нових
класів функцій слід віднести класи триго-
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нометричних сплайнів. Властивості простих тригонометричних сплайнів аналогічні властивостям простих поліноміальних
сплайнів. Але клас простих тригонометричних сплайнів є більш широким і
включає клас простих поліноміальних
сплайнів.
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зводить до покращення збіжності інтерполяційного тригонометричного многочлена.
Дослідимо цей метод для випадку,
коли в ролі наближуючої функції використовуються тригонометричні сплайни
[2].
Основний зміст
Розглянемо функцію f (t ) на [0,2π ] .
Задамо N вузлів інтерполяції, N = 2n + 1 ,
де n = 1,2,... , крок рівномірної сітки
i −1
h = 2π
, де i = 1,2,..., N .
N
Обчислюємо значення функції у вузлах інтерполяції. Далі по цих вузлах будуємо тригонометричний інтерполяційний сплайн, який має вигляд (1), а
коефіцієнти інтерполяційного многочлена
a 0 , a k∗ , bk∗ визначаються за формулами
Бесселя (2), тобто

Постановка задачі
В роботі (4) було досліджено вплив
гладкості інтерполяційних тригонометричних сплайнів на похибку інтерполяції і
встановлено, що при застосуванні тригонометричних сплайнів для наближення
функцій в загальному випадку спостерігається відоме явище Гіббса, яке суттєво
впливає на точність наближення.
Один з методів подолання шкідливого впливу даного явища, який отримав
назву «Метод фантомних вузлів», було
запропоновано в роботі [1]; застосування
цього методу в багатьох випадках приn
a
S tr ( f , ∆ N , t ) = 0 + ∑ α k ( r , N ) a k∗ Φ ck (r , N , t ) + bk∗ Ψks (r , N , t ) ,
2 k =1
∞ 
cos kt
cos(mN + k )t cos(mN − k )t 
де Φ ck (r , N , t ) = r +1 + ∑ 
,
+
r +1
k
(mN − k )r +1 
m =1  (mN + k )
sin kt ∞  sin(mN + k )t sin (mN − k )t 
Ψks (r , N , t ) = r +1 + ∑ 
−
,
r +1
k
(mN − k )r +1 
m =1  (mN + k )

[

∞ 

1
1
,
+
+

∑
r +1
r +1
r +1 
k
(mN − k ) 
m =1  (mN + k )
2 N
2 N
a 0 = ∑ f (t i ) , a k∗ = ∑ f (t i ) cos kt i ,
N i =1
N i =1
N
2
bk∗ = ∑ f (t i ) sin kt i , k = 1,2,..., n .
N i =1

[α k (r , N )]−1 =

]

(1)

1

Інтерполяційний тригонометричний
сплайн S tr інтерполює функцію f (x) в
N точках, які задані на відрізку 2π − h .
Застосуємо метод фантомних вузлів
для покращення збіжності інтерполяційного тригонометричного сплайна [2].
Даний метод полягає в наступному.
Додамо до послідовності вузлів інтерполяції парну кількість фантомних вузлів;
значення в цих вузлах будемо вибирати з
урахуванням оцінок похідних, які ми оцінюємо з використанням поділених різниць. Зауважимо, що парна кількість фан-

(2)

томних вузлів вибирається для того, щоб
зберегти непарність загальної кількості
вузлів інтерполяції. Як було показано в
[1] в багатьох випадках це призводить до
зменшення похибки на відрізку інтерполяції.
Оскільки теоретичні засади методу
фантомних вузлів знаходяться в стадії
розвитку, дослідимо цей метод на тестовому прикладі; в ролі такого прикладу
виберемо функцію f (t ) = t + 1 , t ∈ [0,2π ] .
На відрізку [0,2π ] задавали 9 вузлів інтерполяції і знаходили значення функції в
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цих вузлах. По цих вузлах будували тригонометричний інтерполяційний сплайн і
знаходили похибку інтерполяції. До 9 вузлів додавались два фантомних вузла,
значення в яких обчислювали за допомогою різного виду інтерполяції (лінійної, з
урахуванням 1-ої похідної та з урахуванням 1-ої і 2-ої похідних). За послідовністю тепер уже 11 точок знову будували
інтерполяційний
тригонометричний
сплайн і обчислювали похибку інтерполяції. В результаті порівняння цих похибок виявилось, що відносна похибка інтерполяції з двома фантомними вузлами
зменшилась. Аналогічні дії виконувались
при додаванні до 9 вузлів чотирьох фан-

томних вузлів і за послідовністю тепер
уже 13 точок знову будували інтерполяційний тригонометричний сплайн і обчислювали похибку інтерполяції. При чотирьох фантомних вузлах похибка значно
зменшилась (Таблиця1).
В іншому прикладі розглядалась
функція f (t ) = sin 3 4 t , t ∈ [0,2π ] . Було також задано 9 вузлів інтерполяції і побудовано інтерполяційний тригонометричний сплайн (Рис. 1, Рис. 2). В результаті
порівняння цих похибок при 2-х і 4-х фантомних вузлах виявилось, що відносна
похибка інтерполяції також значно зменшилась (Рис. 3, Рис. 4).

Таблиця 1. Залежність похибки інтерполяції від кількості фантомних вузлів
Відносна похибка*
Лінійна
інтерполяція

Інтерполяція з
урахуванням
1 похідної

Інтерполяція
з урахуванням
1 та 2 похідних

3.3

7.2

7.2

12.7

27.5

2

4.9
5.3

44

80

4

2.94

14.3

24.1

Кількість
фантомних
точок
2

Функція

f(t)=t+1

4
f(t)=sin3\4t

*- Відносна похибка – відношення похибки без фантомних вузлів до похибки з фантомними вузлами.

Рис.1 T(t)-інтерполяційний тригонометричний сплайн, f1(t)=sin3\4t

Рис.2 Відносна похибка інтерполяції без фантомних точок
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Рис.3 Інтерполяція з 2-ма фантомними
вузлами, де T(t)-інтерполяційний тригонометричний сплайн, f1(t)=sin3\4t

Рис.4 Відносна похибка інтерполяції з уразуванням 1-ї та 2-ої похідних
з двома фантомними вузлами

Висновки
Досліджено метод фантомних вузлів
для випадку, коли в ролі наближуючої
функції використовуються тригонометричні сплайни [2]. Цей метод полягає в тому, що до послідовності заданих інтерполяційних вузлів додається парна кількість
фантомних вузлів; значення в цих вузлах
вибираються з урахуванням оцінок похідних, які оцінюються через поділені різниці. Наведено тестові приклади; для цих
прикладів похибка інтерполяції значно
зменшується, причому найкращі результати отримано при розгляді функції
f (t ) = sin 3 4 t , t ∈ [0,2π ] з додаванням
двох фантомних вузлів, значення в яких
обчислено за допомогою інтерполяції з
урахуванням 1-ої і 2-ої похідних.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ,
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Інститут аеронавігації
Національного авіаційного університету
Проаналізовано сучасні засоби зв’язку, навігації та спостереження. Наведені рекомендації щодо можливих варіантів модернізації систем експлуатації цих засобів

Вступ
Безпека й регулярність польотів повітряних суден в значній мірі визначається радіотехнічними засобами забезпечення польотів. За допомогою радіотехнічних засобів вирішуються такі завдання, як
керування рухом повітряних суден, запобігання конфліктних ситуацій у повітрі,
забезпечення безпечних інтервалів між
повітряними судами, здійснення своєчасних заходів щодо надання допомоги екіпажам при особливих випадках у польоті
тощо. Якість функціонування засобів
зв’язку, навігації та спостереження (ЗНС)
визначається сукупністю його властивостей, що характеризують їх здатність виконувати певні функції відповідно до власного призначення. Однією із властивостей засобів, що визначають безпеку повітряного руху, є надійність. Надійність
функціонування ЗНС забезпечується системою їх експлуатації.
Постановка завдання
Аналіз теоретичних результатів та
практика експлуатації сучасних засобів
ЗНС свідчать про необхідність широкого
застосування інформаційних технологій
для обробки експлуатаційних даних щодо
роботи цих засобів та подальшої модернізації системи експлуатації (СЕ).
Засоби контролю сучасних ЗНС дозволяють отримати великий обсяг даних
про їх технічний стан (ТС), але алгоритми
обробки цих даних не передбачені. Цей
факт призводить до обмеження можливостей оптимізації процесів експлуатації
ЗНС. Реальні умови експлуатації конкре-

тних засобів також враховуються не в повній мірі. Тобто, інформаційні технології
для аналізу власне процесів експлуатації
практично не застосовуються, що не дозволяє цілеспрямовано та ефективно вдосконалювати СЕ.
Побудова СЕ може базуватися на
реалізації системного та процесного підходів. Ці процеси повинні здійснюватися
у керованих та контрольованих умовах,
що передбачає здійснення регулювання
параметрів окремих засобів та складових
їх СЕ. Ця стратегія дій є адаптивним підходом до управління експлуатаційними
процесами. Для реалізації адаптивної експлуатації доцільно реалізувати наступні
заходи: виявити основні фактори, які бажано враховувати для реалізації адаптивної експлуатації; визначити основні функції СЕ засобів ЗНС; обґрунтувати основні дії та операції, які необхідно виконати
під час експлуатації (контроль, регулювання тощо); проаналізувати схеми інформаційної взаємодії окремих складових
СЕ; розглянути можливі варіанти оцінки
ефективності від застосування адаптивної
експлуатації.
Основна частина
Система експлуатації включає сукупність виробів, засобів експлуатації, виконавців і документації, що встановлює
правила їх взаємодії для виконання завдань експлуатації. Основними функціями СЕ засобів ЗНС є: організація, координація й контроль технічної експлуатації
об’єктів і засобів ЗНС; проведення організаційно-технічних заходів щодо модерні-
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зації, підтримки експлуатаційної готовності й продовженню терміну служби засобів ЗНС; планування, організація, координація й контроль робіт із сертифікації
служб і об’єктів ЗНС і авіаційного електрозв’язку; планування, координація й контроль за проведенням льотних перевірок
ЗНС; організація й контроль робіт з підвищення кваліфікації фахівців служб
ЗНС; удосконалення й впровадження нових методів організації роботи, у тому числі на основі використання сучасних інформаційних технологій.
Одним із процесів експлуатації є
процес технічного обслуговування. Процес технічного обслуговування засобів
ЗНС відноситься до класу складних систем. Аналіз показує, що для процесів технічного обслуговування характерна наявність всіх ознак складної системи. Дійсно,
у ній взаємодіє велика кількість різнорідних елементів, що мають єдину функціональну мету – радіотехнічне забезпечення
виробничої діяльності авіапідприємства.
Аналіз відмов засобів ЗНС показує,
що в конструкції багатьох типів є порівняно невелике число елементів з підвищеною інтенсивністю відмов. Хоча число
таких елементів звичайно невелике в порівнянні із числом масових елементів. Більша інтенсивність відмов цих елементів
призводить до погіршення показників надійності, що у свою чергу негативно
впливає на безпеку й регулярність польотів. Відмови таких елементів найчастіше
носять раптовий характер. Для сучасних
засобів ЗНС характерна висока надійність
завдяки новій елементній базі і системам
автоконтролю параметрів. Тому вони потребують принципово нових підходів до
технічного обслуговування.
У даний час іде поступова заміна
старих засобів ЗНС на нові. Зокрема системи посадки СП-200, моноімпульсних
аеродромних / трасових радіолокаторів
ATCR-33S / SIR-S, радіолокаторів MSSR.
Особливість експлуатації нових засобів ЗНС полягає у забезпеченні дистанційного керування, контролю параметрів і
діагностики окремих блоків засобу. Для
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виконання цих функцій в складі сучасних
систем присутні програмні комплекси. У
цілому вони забезпечують:
– безперервне керування режимами
роботи обладнання;
– контроль стану основних параметрів;
– відображення контрольних параметрів у режимі реального часу або ретроспективі
на
екрані
монітора
комп’ютера;
– можливість установки й корегування основних параметрів;
– можливість установки порогів
аварійних значень апаратури допускового
контролю;
– проведення процедури влаштованого контролю технічного стану;
– контроль поточного часу, дати,
напрацювання;
– можливість фіксації й реєстрації
змін стану та причин, що їх викликали.
Технічне обслуговування (ТО) сучасних ЗНС здійснюється комбінованим
способом. В основу ТО покладено метод
«за станом», тобто метод, при якому роботи з ТО виконуються залежно від фактичного стану ЗНС, обумовленого значеннями контрольованих параметрів. Разом з тим, призначаються окремі види робіт з календарного плану залежно від терміну служби (сезонне обслуговування).
Типовий регламент ТО засобів ЗНС
передбачає наступні основні заходи:
– контроль параметрів апаратури;
– профілактику механічної частини
апаратури;
– усунення несправностей апаратури;
– облік результатів контролю й пророблених робіт.
– перевірка стану антенних пристроїв (у тому числі очищення від пилу й забруднень, поточний ремонт антенних
пристроїв);
– перевірка температурного режиму;
– перевірка напруг основної й резервної мереж;
– контроль параметрів основної апаратури;
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– перевірка сигналізації й положення органів керування;
– перевірка працездатності пристроїв допускового контролю, автоматичного
перемикання комплектів апаратури з основного на резервний;
– перевірка лінії зв’язку для дистанційного керування;
– перевірка напруг аварійних джерел живлення (акумуляторних батарей),
перевірка резервних джерел живлення;
– перевірка наявності й комплектності запасних частин, технічної документації, видаткових матеріалів, протипожежного інвентарю;
– перевірка параметрів окремих
блоків ЗНС;
– калібрування тракту контролю;
– калібрування апаратури допускового контролю, перевірка порогів спрацьовування пристроїв контролю засобів
ЗНС;
– льотна перевірка параметрів засобів ЗНС.
Система експлуатації засобів ЗНС
виконує функції, пов’язані з керувальними впливами щодо підвищення ефективності функціонування цього засобу у частині забезпечення потрібних рівнів показників надійності. Тому в загальному випадку модернізація засобів ЗНС впливає
на ефективність використання цих засобів
і в свою чергу на забезпечення безпеки і
регулярності польотів.
Вирішення задач створення нових та
модернізації існуючих СЕ можна виконувати з використанням теорії проектних
рішень.
В цілому можна використовувати
три стратегії формування проектних рішень:
– достатньої ефективності;
– оптимізації;
– адаптивності.
Характерною рисою адаптивних СЕ
є наявність можливості одержання додаткових відомостей про умови функціонування системи за поточною інформацією з
її використанням у процесі керування.

За допомогою адаптивної СЕ можна
досягнути наступні переваги:
– мати високу гнучкість, що дозволяє швидко змінювати свої параметри;
– мати високу мобільність у прийнятті управлінських та корегувальних рішень;
– бути адекватною до поточної ситуації;
– враховувати вимоги до рівня кваліфікації персоналу;
– враховувати ризики, пов’язані з
можливими переналаштуваннями;
– брати до уваги фактори, пов’язані
з характеристиками зовнішнього середовища тощо.
Під час проектування систем адаптивної експлуатації доцільно вирішити
задачі з оптимізації окремих складових
ТО: контролю ТС ЗНС; регулювання визначальних параметрів ЗНС шляхом реалізації керуючих впливів; попереджувальної заміни блоків, вузлів, елементів у
ЗНС.
Контроль ТС розглядається як процес отримання і обробки інформації, що
встановлює відповідність стану ЗНС
встановленим вимогам та забезпечує прийняття рішень.
У результаті контролю ТС виявляються такі елементи ЗНС, стан яких може
привести до відмови засобу в цілому.
Здійснюється регулювання, налаштування
або заміна таких елементів, таким чином
вдається своєчасно запобігти відмовам.
Регулювання полягає у реалізації
керуючих впливів (КВ) на визначальні
параметри (ВП) ЗНС на підставі отриманої у результаті реалізації операцій контролю інформації про їх ТС. Керуючі
впливи доцільно здійснювати у разі досягнення ВП меж запобіжних допусків. Метою реалізації КВ є зведення значень регульованих ВП, які контролюються, до
номінальних значень [1].
Технічний стан багатьох сучасних
ЗНС визначається трьох альтернативно:
роботоздатність (РС); погіршення стану
(ПС); нероботоздатність (НРС). Якщо ВП
ЗНС вийшов за межі експлуатаційних до-
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пусків, тоді за результатами контролю ТС
ЗНС формується рішення «погіршення»
та реалізуються певні КВ з метою своєчасного запобігання відмовам. Якщо за результатами контролю ВП ЗНС відсутній
або вийшов за межі встановлених експлуатаційних допусків, тоді приймається рі-
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шення «нероботоздатність» (відмова)
ЗНС за ВП та здійснюється заміна структурного елементу ЗНС, який відмовив.
Модель прийняття рішень та реалізації
керуючих впливів в процесі ТО ЗНС
представимо у вигляді імовірнісного графу, показаного на рис.1
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Рис. 1. Модель прийняття рішення та реалізації керуючих впливів в процесі ТО ЗНС.

У процесі побудови моделі використано такі позначення: P1 , P2 , P3 – імовірності перебування ЗНС у станах РС, ПС,
НРС; G, F1 , F2 – безумовні імовірності
прийняття правильних рішень про дійсний ТС ЗНС за результатами контролю
ВП; A1 , A2 , A3 , B1 , B2 , B3 – безумовні імовірності прийняття помилкових рішень про
дійсний ТС ЗНС; Wij (i = j ) – умовні імовірності прийняття правильних рішень;
Wij (i ≠ j ) – умовні імовірності прийняття
помилкових рішень; H 1 – безумовна імовірність знаходження РТС у РС в резуль-

таті прийняття рішень про ТС та реалізації КВ; H 2 – безумовна імовірність знаходження РТС у НРС в результаті прийняття
рішень
та
реалізації
КВ;
η i ,1 − η i , g i ,1 − g i – умовні (перехідні) імовірності в процесі реалізації КВ.
Можливі ситуації, які можуть виникати у процесі прийняття рішень та реалізації КВ детально розглянуто у [3].
Ефективність ТО із застосуванням
адаптивної експлуатації може бути кількісно визначена за допомогою кількісного
критерію [3].
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Q=

1
1 − Р зпв + Рвнв

де Р зпв – імовірність запобігання відмовам у разі прийняття рішень про ТС РТС
та реалізації КВ; Рвнв – імовірність внесення відмов.
З проведеного ситуативного аналізу
випливає
P − B1 − A3
F
Р зпв = ω 22 g 2 = 1 ⋅ g 2 = 2
⋅ g2 ;
P2
P2
Pвнв = Рвнв1 + Рвнв 2 + Рвнв 3 = ω21 (1 − η2 ) +
+ ω12 (1 − g1 ) + ω22 (1 − g 2 ) =

B1
(1 − η2 ) +
P2

A1
(1 − g1 ) + P2 − B1 − A3 (1 − g 2 ).
P2
P1
Визначимо
імовірності
P1 , P2 , P3 , A1 , A2 , A3 , B1 , B2 , B3 . Позначимо:

+

ξ – визначальний параметр РТС; M ξ –
математичне сподівання (м.с.) ВП; τ похибка контролю ВП; Ζ = ξ + τ - результат контролю ВП; M ξ - м.с. τ ; σ ξ –
середньоквадратичне відхилення (с.к.в.)
ВП ξ ; σ τ - с.к.в. τ ; f (ξ ) – щільність розподілу імовірності (щ.р.і.) ВП ξ ; f (τ ) щ.р.і.

τ ; (a, b) –

встановлені експлуата-

ційні допуски на ВП ξ ; (a ′, b ′) - запобіжні допуски на ВП ξ .
Наприклад, з урахуванням введених
позначень:
b′

P1 = ∫ f (ξ )dξ ;
a′

a′

b

a

b′

P2 = ∫ f (ξ )dξ + ∫ f (ξ )dξ ;
b −ξ
b
a′−ξ

A1 = ∫ f (ξ ) ∫ ϕ (τ )dτ + ∫ ϕ (τ )dτ dξ ;
 a −ξ

a
b ′ −ξ

b −ξ
a ′ − ξ

B3 =  ∫ ϕ(τ)dτ + ∫ ϕ(τ )dτ ×
 a − ξ

b′ − ξ
∞
a

×  ∫ f (ξ )dξ + ∫ f (ξ )dξ.
b
−∞

Якщо має місце нормальний закон
розподілу параметра ξ і похибки його

контролю τ , тоді наприклад:
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 b′ - m ξ 

 − Ф
= Ф
 σ 

σ
ξ
ξ





;

Отримані результати аналізу прийняття рішень та реалізації КВ в процесах
ТО ЗНС, дозволяють вирішити наступні
задачі адаптивної експлуатації:
1. Якщо відомі характеристики ЗНС
(mξ ,σ ξ , (a, b), (a′, b′)) та засобів контролю

її ВП (mτ , σ τ ) , то отримані математичні
вирази можуть бути використані для визначення ймовірностей прийняття вірних
та помилкових рішень про ТС, відповідних вірогідностей прийняття рішень та
ефективності процесів ТО з врахуванням
реалізації КВ.
2. Якщо відомі характеристики ЗНС,
то задаючи вимоги до якості процесів контролю та КВ, можливо обґрунтовано визначити точність засобів контролю та межі запобіжних допусків (a ′, b ′) , застосування яких дозволяє найбільш ефективно
здійснити ТО певного типу ЗНС.
Застосування адаптивної СЕ дозволяє: здійснити оптимізацію режимів роботи об’єкта; забезпечити роботоздатність
системи в умовах широкої зміни динамічних властивостей об’єкта; підвищити надійність системи, уніфікувати окремі регулятори або їхні блоки й пристосувати їх
для роботи з різними видами однотипних
об’єктів; знизити експлуатаційні витрати.
У загальному випадку структурну
схему обміну інформацією між елементами СЕ можна представити на рис. 2.
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Рис. 2. Структурна схема інформаційної взаємодії.

На рис. наведено п’ять векторів даних. Вектор I1 – це вектор даних, що має
найбільшу ємність даних стосовно результатів контролю технічного стану та
діагностування, що необхідні для виконання контрольно-вимірювальних робіт.
Вектор I 2 – вектор даних, призначений
для аналізування процесу функціонування
засобу ЗНС заводом-виробником. Вектор
I 3 включає дані, які доцільно використовувати при керуванні і моніторингу стану
процесів експлуатації окремого засобу.
Вектор I 4 – це вектор проаналізованих
персоналом даних та вимог до цих даних
з відповідними рішенням та рекомендаціями щодо функціонування окремих блоків засобу ЗНС. Вектор I 5 містить дані
щодо аналітичного та статистичного аналізу надійності засобу ЗНС.
Аналіз сучасних засобів ЗНС показує, що обробку даних про стан засобів з
точки зору послідуючого керування експлуатацією не виконують ні заводи виробники, ні експлуатанти. Одним із завдань
під час модернізації СЕ є формування
зворотного інформаційного зв’язку з заводом-виробником спрямованого на підвищення надійності функціонування системи.
При цьому вектори даних постійно
вимірюються і контролюються. Виміряні

значення параметрів підлягають статистичній обробці, на основі якої виконуються керуючи та корегуючи впливи.
Весь процес збору та обробки даних виконується за допомогою відповідних алгоритмів. У загальному випадку всі оператори обробки даних можна поділити на
наступні типи:
– оператори вимірювання;
– оператори оцінювання параметрів;
– оператори перевірки гіпотез;
– оператори фільтрації;
– оператори оцінки відповідності
процесів;
– оператори розрахунку ефективності;
– оператори згладжування;
– оператори класифікації.
В залежності від організаційної
структури підприємства експлуатанта під
час модернізації СЕ засобів ЗНС доцільно
побудувати процесну модель СЕ, що буде
містити оператори обробки даних, з визначенням контрольних точок їх підключення.
Аналіз сучасних засобів ЗНС показує, що ці засоби оснащені внутрішньою
системою контролю визначальних параметрів, таких як випромінювана потужність, коефіцієнт підсилення, напруги та
струми живлення тощо. Всі ці параметри
мають знаходитися в допустимих межах,
що відповідають справному стану облад-
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нання. Проте практичний аналіз динаміки
змін цих параметрів не виконує ні заводвиробник, ні експлуатант. Цей фактор
унеможливлює подальше підвищення
ефективності СЕ в цілому. Крім того, доречно було б оцінювати також не тільки
моменти виходу значень контрольованих
показників за границі допустимих меж, а
й визначати статистичні характеристики
цих випадкових процесів.
Отже, модернізацію СЕ засобів ЗНС
доцільно проводити з урахуванням таких
факторів:
– елементна база електро- та радіокомпонент засобу ЗНС;
– конструктивні особливості побудови засобу ЗНС;
– застосування ІТ-технологій для
забезпечення функціонування і контролю
технічного стану;
– особливості експлуатаційної документації;
– оцінки рівнів безвідмовної роботи
засобу в цілому та його окремих блоків;
– аналіз характерних відмов і пошкоджень;
– потрібний персонал і рівень його
кваліфікації;
– взаємовідносини виробника і експлуатанта;
– протоколи обміну даним між
об’єктом і користувачем;
– наявність систем автоматичного
регулювання засобу ЗНС;
– аналіз статистики подій, можливість їх фіксації і збереження.

Висновки
Розглянута характеристика сучасних
засобів зв’язку, навігації та спостереження та аналіз особливостей їх експлуатації,
що можуть бути використані під час розробки та модернізації систем експлуатації
радіотехнічного обладнання.
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ІНДЕКСАЦІЯ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ
ДАНИХ РОБІТ ЗІ СХОВИЩА НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Науково-технічна бібліотека
Національного авіаційного університету
Розглянуто основні функції та переваги міжнародної видавничої платформи
Open Journal Systems що працює у Національному авіаційному університеті. Висвітлено аспекти політики індексації видань у наукометричних базах даних. Проведено дослідження передбаченого у системі набору інструментальних засобів,
необхідних для забезпечення технологічного супроводу повного циклу публікації
наукових журналів та подальшого використання електронної бібліотеки періодичних видань. Продемонстровано роль електронного журналу в популяризації
наукових досліджень та показано переваги відкритого доступу, завдяки якому
розширюється читацька аудиторія та зростає кількість цитувань наукових
праць
Вступ
На сьогодні питання оприлюднення
широкій читацькій аудиторії результатів
досліджень науковців України взагалі, та
співробітників Національного авіаційного
університету (НАУ) зокрема, та кількісні
показники оцінювання науковою спільнотою цих результатів є дуже актуальними.
У якості кількісних показників, котрі
можуть стати основою оцінки розвитку
науки, як правило обирають кількість
опублікованих наукових робіт і патентів,
відображених у (Science Citation Index покажчик цитованої літератури) та кількість їх цитувань [1]. На індексі цитування SCI вибудував свою методологію Інститут наукової інформації США (нині
Thompson/ISI). Веб-технології ідеально
придатні для цього, адже будуються на
зв’язках сайтів та документів і мають чудові можливості для навігації. За угодами
між видавцями електронних журналів Інститут наукової інформації та його найбільш відомий продукт – Web of Science
[2] пропонують нині не лише бібліографічні записи, а й власне повні тексти документів через зв’язки із сайтом видавця.
Видавці журналів розуміють важливість і
цінність цього – лінки на статті їх журналів з багатьох джерел підвищують репутацію журналу, значно розширюють чи-

тацьку аудиторію, надають більшу статистику використання тощо. OVID — провайдер бібліографічних баз даних та електронних журналів [3] запропонував для
бібліотек систему OpenLinks, що дає їм
можливість власне налаштовувати динамічні зв’язки баз даних OVID і будь-яких
повних текстів статей, використовуючи
механізми цитування метаданих.
Однак, за даними індексів цитування
учених України та імпакт-факторів вітчизняних журналів (від Thomson Scientific
— "Science Citation Index", "Social Sciences Citation Index", "Arts & Humanities
Citation Index", "Journal Citation Reports"
(JCR), "Essential Science Indicators" (ESI)"
та базою даних SCOPUS (Elsevier) з 1416
назв серіальних видань, зареєстрованих у
переліку фахових видань ВАК, лише 19
мають імпакт-фактор (показник у світі
рейтингів наукових журналів світу), і лише один журнал – імпакт, вищий за одиницю [4]. Публікації наших учених залишаються відомими вкрай вузькому колу, а
механізми оприлюднення результатів досліджень є неефективні. Якщо брати до
уваги обмеженість тиражу деяких наукових видань та вартість підписки, автор не
може розраховувати на широку читацьку
аудиторію, і, як наслідок, на велику кількість цитувань. Таким чином, значна кі-
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лькість наукових публікацій українських
учених (від 170 до 200 тисяч на рік!) залишаються невідомими не лише світовій,
а часто й вітчизняній науці [4-6].
Закон України «Про Основні засади
розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007-2015 роки» вимагає
«створення необхідної технічної і технологічної інфраструктури, електронних інформаційних ресурсів в архівах, бібліотеках та музеях, науково-дослідних установах з визначенням вимоги щодо обов'язкового зберігання в єдиному електронному форматі результатів наукової діяльності та забезпечити вільний доступ до результатів наукових досліджень, створених
за рахунок коштів Державного бюджету
України» [7, с. 518]. На підставі цих законів можна зробити висновок про актуальність впровадження інформаційних технологій у бібліотеках ВНЗ України, зокрема відкритих журнальних систем.
Метою статті
Розгляд питань популяризації, за допомогою електронних засобів, наукових
публікацій вчених НАУ та питання функціонування та розвитку системи відкритого доступу до електронних наукових
журналів НАУ, а також питання просування наукових здобутків співробітників
університету у світовому науковому просторі.
Стан справ в університеті. У НАУ
процеси підготовки видань до друку давно вже відбуваються за допомогою комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Наслідком цього є те, що практично всі друковані видання університету
мають електронний аналог у вигляді оригінал-макету. У більшості своїй ці аналоги втрачаються одразу або через певний
час після публікації видання. Особливо це
стосується періодичних видань, які містять актуальну, сьогоденну інформацію і,
на відміну від книжок, ніколи не перевидаються. У кращому разі їхні оригіналмакет використовують для публікації на
сайтах, у гіршому - просто знищують.

Цю ситуацію дещо покращило створення порталу наукової періодики на сайті Національної бібліотеки України імені
В. Вернадського
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/) та розміщення електронних випусків наукових
видань
на
сайті
НТБ
НАУ
(http://www.lib.nau.edu.ua/Journals/)
[8],
але відсутність метаданих для кожної
статті ускладнювало отримання релевантних результатів, а головне, статті не індексувалися світовими пошуковими системами, і знову лишалися невідомими.
Постала необхідніть використання системи відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що підтримає публікацію метаданних (назв, анотацій, ключових слів, переліку посилань, місця роботи
авторів і т.і.) у електронному вигляді через мережу Інтернет, та яка може бути
простим і економічним способом ефективної надання науковій спільноті інформації по наукову роботу, що ведеться у
НАУ.
Реалізація системи
Системою, що задовольняє поставленим вимогам є впроваджена в НТБ
НАУ система “Наукові журнали Національного авіаційного університету” на
базі технології OJS (Open Journal
Systems, Відкриті журнальні системи) [9].
Система призначена для управління публікацією журналів та є програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом
для ведення рецензованих журналів, створених за “Проектом загальнодоступних
знань”, та випущене за ліцензією GNU
General Public License. Вказана відкрита
журнальна система повинна задовольнити
потреби як користувачів, так і редакторів
журналів та підвищити якість забезпечення електронними журналами у НАУ. Система
доступна
за
адресою
http://jrnl.nau.edu.ua/. Реалізація системи
“Наукові журнали Національного авіаційного університету” зображена на рис.1.
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Рис. 1 Система “Наукова періодика НАУ” на базі OJS

Система підтримує зв’язки, що базуються на метаданих: від статті до статті
(в межах одного журналу, всіх журналів
видавництва НАУ, між журналами видавництва НАУ та інших видавництв, які
розташовані на єдиній платформі OJS),
від цитування чи списку використаних
джерел власне до самих джерел, від прізвища автора до всіх його публікацій тощо. Найважливішими тут є зв’язки у цитуванні. Саме можливість таких зв’язків
(reference-linking) є в основі переваг сучасних електронних журналів.
Політика індексації
Основою для аналізу структури цитувань і визначення бібліометричних показників є так звані "цитатні" бази даних
із періодики, в яких депонуються не лише
бібліографічні дані про журнальні публікації (автор, заголовок, назва журналу,
рік,
том,
випуск,
сторінки),
а
й пристатейні списки цитованої літератури. Це дає змогу знаходити як публікації,
процитовані у певній статті, так і публікації, котрі цитують цю статтю. Отже, користувач може здійснювати ефективний
пошук всієї бібліографії з питання, що
його цікавить. Водночас спеціальна "надбудова" над такою базою даних дає доступ фахівцям до бібліометричних показників періодичних видань.

У системі “Наукова періодика НАУ”
проводиться політика індексації видань у
анотованих та наукометричних базах даних. Так на сьогодні всі журнали індексуются наукометричними базами даних
Google Scholar, РІНЦ анотованими базами
даних Academic Journals Database,
Directory of Research Journal Indexing
(DRJI), Simle Search Metadata (SSM),
WorldCat, Bielefeld Academic Search
Engine (BASE).
Деякі редакції пропагують своє видання та зареєстровані у ISSN, Ulrichsweb
global serials directory, Directory of Open
Access
Journals
(DOAJ),
Chemical
Abstracts Service (CAS), Academic Journals
Database, JournalTOCs, Journal Finder
University Libraries, Serials Solutions, Inc.,
та ін.
Діюча у НАУ політика індексації гарантує збільшення індексів цитування науковців НАУ, підвищення впливу окремих вчених та всього університету на світову науку, визначення якості проведених
наукових досліджень, просування університету у міжнародних рейтингах та збільшення частки України у світових науково-інформаційних потоках. Крім того,
за допомогою для кожного журналу можна буде розрахувати імпакт-фактор, тобто
показник цитованості журналів, який визначає інформаційну значущість наукових
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журналів. На сьогодні визнано, що імпакт-фактор журналу є одним із формальних критеріїв, за яким можна зіставляти рівень наукових досліджень у близьких галузях знань.
У майбутньому планується проводити автоматичний експорт електронних
версій наукових журналів, що видаються
у НАУ, до Російського індексу наукового
цитування (РІНЦ) та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
(НБУВ). НБУВ також обрала програмний
комплекс Open Journal Systems для реалізації ядра нової технологічної платформи
для проекту «Наукова періодика України»
[10]. У цьому проекті НБУВ відводиться
роль основної "хмари", яка здійснює в масштабах країни програмно-технологічний
супровід науково-видавничої та бібліотечно-інформаційної діяльності, а також
роль "хмарного" сховища даних [10].
На 1.04.2013 року у системі “Наукові журнали Національного авіаційного
університету” доступні 20 наукових журналів та матеріали конференцій, що видаються у НАУ. Доступні останні повнотекстові версії цих журналів та архіви,
починаючи з 2004 року. Для того, щоб
мати можливість публікувати, редагувати,
корегувати матеріали, залежно від наданої користувачу ролі, треба зареєструватися в системі.
Переваги системи
Основні переваги ОJS для вчених
НАУ: система дозволяє створити централізований електронний архів наукових
робіт вчених НАУ; завдяки системі можливе оперативне розповсюдження наукової інформації та зростаючий вплив праць
вчених у науковому світі, система дозволить розширити коло читачів наукових
робіт [11,12]. Система дозволить домогтися розповсюдження матеріалу серед потрібної аудиторії, завдяки чому зростає
кількість звертань до наукових робіт вчених НАУ та, як результат, збільшується
індекс їх цитувань.
Для університету – це можливість
використання корпоративної інформації,
підвищення авторитету та значущості, що

сприятиме впровадженню інноваційних
наукових розробок [11,12]. Оцінка документних інформаційних потоків дає змогу
визначити пріоритетні напрями розвитку
науки у НАУ та прослідкувати основні її
тенденції. За допомогою системи є можливість з’ясувати внесок окремих науковців, видань, встановити найпопулярніші
публікації.
Система “Наукові журнали Національного авіаційного університету” дозволяє спростити наукової комунікації та
підвищує таким чином авторитет науки
НАУ у світі та сприяє інтеграції академічної спільноти університету до світової.
Open Journal Systems [9] перекладено
26 мовами (українська, російська, чеська,
датська, нідерландська, англійська, перська, французька, німецька, грецька, індонезійська, італійська, японська, португальська, іспанська, турецька та ін.). Переклад на інші 13 мов знаходиться у стані
розробки. Усі переклади створені та підтримуються спільнотою користувачів
OJS. Багатомовність системи дозволяє
публікувати журнали на декількох мовах
та забезпечує багатомовну підтримку інтерфейсів користувача, що дозволяє створювати журнал, який видається двома або
навіть трьома мовами. На сьогодні у НАУ
використовується тримовна версія OJS на
українській, російській та англійській мовах у будь-який час можливо розширення
цього переліку.
Редагування та публікація журналів.
На рис. 2 схематично зображено процес
редагування та публікації електронних
журналів. Умовно його поділяють на 5
етапів, на кожному з яких учасники активно взаємодіють між собою. Система забезпечує повний життєвий цикл електронного журналу, від подання матеріалів
автором до опублікування та збереження
в архівах.
Адміністратор сайту має повні права
на керування всією системою. У процесі
редагування та публікації адміністратор
не бере участі.
Менеджер журналу керує всією системою публікації. Від нього не вимагаєть-
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ся володіти передовими технічними навичками, але дана робота потребує вміння
заповнення шаблонів та завантаження
файлів. Менеджер журналу налаштовує
журнал і набирає до секції редакції відповідального редактора, редактора розділу,
літературних редакторів, редакторів верстки, коректорів і рецензентів. Менеджер
журналу також має доступ до інших системи управління журналу, може створювати нові розділи для журналу, редагувати електронну пошту користувачів, керувати інструментами читання.
Літературний редактор виправляє
граматичні помилки, працює з авторами,
щоб переконатися, що все на місці, забезпечує суворе дотримання бібліографії і
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стилів тексту, а також створює чистий,
відредагований примірник для редактора
верстки, щоб переробити на набірній дошці, які будуть опубліковані в форматі
журналу. Редактор верстки готує гранки в
HTML, PDF, PS тощо, тобто у файли, які
будуть використані для електронної публікації. На наступному етапі коректор і
автор уважно читають на набірній дошці
текст журналу в різних форматах, у яких
він буде публікуватись. Коректор і автор
записують усі помилки форматування і
друкарські помилки. Потім подають їх
редактору верстки. Так відбувається зворотній зв'язок між учасниками на етапі
редагування.

Рис. 2. Процес редагування та публікації електронних журналів в ОJS
Детальніше з усіма функціями та послуг, з якими можна детальніше ознаможливостям Open Journal Systems можна йомитись на офіційному сайті Public
ознайомитися на офіційному сайті [9], за- Knowledge Project.
вантаживши довідник користувача. При
Висновки
необхідності, розробники надають техніНадання відкритого доступу до речну підтримку. До неї входять різні види зультатів наукових досліджень в електро-

52
нному вигляді через мережу Інтернет на
базі Open Journal Systems може бути простим і економічним способом домогтися
розповсюдження матеріалу серед потрібної аудиторії, завдяки чому зростає кількість звертань до них та, як результат,
збільшується індекс їх цитувань. Оцінка
документних інформаційних потоків дає
змогу визначити пріоритетні напрями
розвитку науки у НАУ та прослідкувати
основні її тенденції, з’ясувати внесок
окремих науковців, видань, встановити
найпопулярніші публікації та сприяє зростанню популярності університету.
Сучасна видавнича платформа Open
Journal Systems передбачає набір інструментальних засобів, необхідних для забезпечення технологічного супроводу повного циклу публікації наукових журналів та подальшого використання електронної бібліотеки періодичних видань.
До переліку переваг цієї системи можна віднести: оперативність підготовки та
поширення публікацій, швидкий пошук та
одержання необхідної інформації, можливість налагодження зворотного зв'язку
«автор - користувач», тиражування, вирішення спектра бібліотечних питань, екологічність, належне представлення університету у глобальних інформаційних
мережах і сприяння підвищенню його
іміджу в світовому співтоваристві.
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ВВЕДЕННЯ В МАТЕМАТИЧНУ ТЕОРІЮ СИСТЕМИ
НАУКОВО-ВИЗНАЧУВАНИХ ПОНЯТЬ
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Проводиться аналіз побудови математичних моделей науково-визначуваних понять, системи науково-визначуваних понять та їх інтерпретація як абстрактної моделі дискретного обчислювального пристрою. На основі понятійного підходу сформовані науково-визначувані поняття, поняття в теорії системи науково-визначуваних понять та їх
визначення. Використовуючи аксіоматичний підхід побудовані елементи теорії системи
науково-визначуваних понять на основі сформульованих аксіом

Вступ
Швидке і широке поширення наукових понять і понятійних виразів розмиває
їх межі. Наприклад, іноді говорять, що
поняття інформації – чисто інтуїтивне,
строго не визначене [1].
У зв'язку з цим проблема формування і уніфікації наукових понять і понятійних виразів набула провідного значення в
умовах інтенсивного розвитку світової
наукової спільноти. Тому пропонується
створити формальну (математичну) теорію
науково-визначуваних
понять
(ТНВП) і систему науково-визначуваних
понять (СНВП) керуючись наступними
науковими підходами [2, 3]: системним;
інформаційним; понятійним; аксіоматичним; класифікаційним (класифікуй і пізнавай);
дедуктивним;
причиннонаслідковим. В побудові математичної
теорії СНВП використовуючи наступні
математичні засоби [4, 5, 6, 8]: теорію
множин; теорію відношень; теорію поверхонь; теорію просторів; теорію матриць;
теорію алгебр; теорію графів; теорію формальної логіки; теорію автоматів; теорію
формальних граматик (мов).
Передбачувана теорія СНВП повинна займатися питаннями пізнання (аналізу), творення (синтезу), застосування і
використання
системи
наукововизначуваних понять. Побудова теорії

СНВП, як і будь-якій теорії, почнемо з
формування
базових
наукововизначуваних понять і їх визначень [2, 3] .
До базових понять в теорії СНВП
віднесемо наступні: система, інформація,
поняття, об’єкт, процес, дія, система понять.
Перш ніж сформулювати визначення основного поняття в теорії СНВП,
яким, на наш погляд, являється поняття
”система”, приведемо ряд відмінних
ознак, що характеризують систему.
Система повинна [3]:
– реалізовувати задані цілі;
– вирішувати поставлені завдання;
– виконувати властиві їй функції;
– складатися із заданих елементів і
зв’язків;
– мати структуру;
– бути організованою згідно поставлених цілей;
– виконувати управляючі функції
(дії).
Виходячи з переліку приведених відмінних ознак системи сформулюємо науково-визначуване визначення поняття
”система”.
Система – це деяка сутність
(об’єктна і/або процесна), що виконує за
допомогою організованої елементнозв’язної структури поставлені завдання,
шляхом реалізації властивих їй (сутності)
функцій під управлінням цілеспрямова-
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них дій, що приводять сутність до заданої
цілі.
Усі наступні визначення базових
понять базуються на такому ж підході до
їх формування, який був використаний
при формуванні поняття ”система”.
Інформація – є властивість сутності
(об’єктів, процесів, явищ), що відображують себе в загальний простір за допомогою (через) форму, організацію, ознаки, стани.
Базовим поняттям в теорії інформації є величина інформаційної ознаки [7].
Інформаційне середовище. Це поняття пов’язане з поняттям інформаційної
роботи в її повному циклі. Повний інформаційний цикл включає фіксацію (народження) інформації, прийом, накопичення, зберігання, перетворення, використання, утилізацію.
Інформаційне середовище – це увесь
набір умов для технологічної переробки і
ефективного використання знань у вигляді інформаційного ресурсу. До інформаційного середовища відносяться апаратні
засоби, програмне забезпечення, телекомунікації, рівень підготовки кадрів – фахівців і користувачів, форми стимулювання, контролю, методи і форми управління, процедури, регламенти, юридичні
норми і так далі. Причому в інформаційне
середовище входить не лише підсистема,
що управляє, але і об’єкт. У інформаційне
середовище входять всі фактори, що розглядаються як елементи єдиної системи,
що діють на інформаційні процеси і інформаційні системи протягом усього життєвого циклу від проектування до використання.
Категорія інформаційного середовища означає нове розуміння інформаційно-управлінського процесу і самої інформації.
Поняття – замкнута послідовність
знаків (символів), що несе семантичне навантаження (понятійний сенс).
Об'єкт – сутність, що має форму, характеризується відмінними властивостями (ознаками) і знаходиться в стані.
Процес – послідовність дій.

Дія – прикладена одним суб’єктом
(об’єктом), що змінюється в часі за величиною і/або напрямом, сила до другого
суб’єкту (об’єкту).
Вплив. Під впливом будемо розуміти цілеспрямовану (обмежену, інтервальну, зосереджену, сконцентровану) дію,
що виконується в (за) заданий проміжок
часу.
Процес функціонування СНВП є послідовність зміни її станів, впорядкованих
за часом.
Формальний опис процесу функціонування СНВП
Z=<T, S, F, α>,
де: Т – час; S – простір станів; F – траєкторія процесу (F:Т→S); α – відношення
лінійного порядку на множині Т.
Математичне моделювання функціонування СНВП здійснюється шляхом
виконання впорядкованої в часі послідовності логічно взаємозв’язаних подій (дій,
процедур).
Інформація в СНВП представляється лінгвістичним описом і математичними моделями науково-визначуваних понять і понятійних виразів.
Алгоритм – процедура знаходження
єдиного рішення на основі наявних даних.
Інтерпретація системи
науково-визначуваних понять
Науково-визначувані поняття, що
створюються, характеризуються безконечною множиною різноманітних ознак. Залежно від поставлених завдань перед поняттям істотними є лише окремі (необхідні) інші – несуттєві. Наприклад, при
дослідженні міцності сталевого об’єкту
інформація про його магнітні характеристики практично ролі не грає.
Для простоти вивчення реальний
об’єкт замінюють ідеальним, виділяючи
лише найважливіші ознаки для випадку,
що розглядається. Такий підхід, що практикується багатьма науками, як відомо,
називається абстрагуванням [2, 3]. Після
виділення ідеалізованого об’єкту з певним переліком істотних ознак, будується
теорія. Достовірність такої теорії зале-
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жить від того наскільки вдало прийнята
ідеалізація відбиває істотні ознаки
об’єкту (процесу), що вивчається. Оцінку
цьому можна дати при порівнянні результатів досліджень, отриманих теоретично
на основі ідеалізованої моделі і експериментально.
СНВП буде інтерпретуватися нами
як абстрактна, але з функціональної точки
зору досить точна (адекватна) модель
дискретної системи. Вхідна буква – це
вхідний сигнал (точніше, комбінація сигналів на усіх входах (портах) пристрою));
вхідне поняття – послідовність вхідних
сигналів (кодів), що поступають в СНВП
в дискретні моменти часу (такти) t = 1, 2,
3 ..; початкове поняття – послідовність
вихідних сигналів (результатів), що видаються СНВП; стани СНВП – це комбінації станів запам’ятовуючих елементів
СНВП. Така інтерпретація, на наш погляд, вірна, і саме вона повинна служити
основним стимулом становлення і джерелом завдань теорії СНВП. При цьому звертаємо увагу на те, що при використанні
абстрактної теорії СНВП не виникає потреби у використанні реальних пристроїв,
сигналів, і навіть моментів часу. Усе, що
дійсно істотно в абстрактній (тобто ще не
дослідженій структурі) теорії СНВП, – це
робота з наукоподібними поняттями за
наявності кінцевої пам’яті.
Навіть з прикладної точки зору інтерпретація СНВП як пристрою не є універсальною. Хоча відомо, що всяке обчислення можна реалізувати як апаратно (у
вигляді пристрою), так і програмно (у вигляді програми для ЕОМ). Це приводить
до більш загального тлумачення СНВП як
об’єктно-процесної системи (як алгоритмів з кінцевою пам’яттю, багато властивостей яких можна досліджувати безвідносно до способу їх реалізації). Так як в
цій роботі йдеться про математичну теорію СНВП, будемо, взагалі-то, розглядати
СНВП в основному саме з алгоритмічної
точки зору. Математичну теорію СНВП
будемо розглядати як частину теорії алгоритмів, центральною проблемою якої є
представлення і вивчення можливостей
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СНВП в термінах безлічі груп впливу,
станів, реакцій, з якими працюють окремі
підсистеми СНВП. У зв'язку з цим виникає необхідність ввести деякі узагальнюючі поняття, які будуть поширені на усі
підсистеми СНВП (наприклад: вплив,
елемент впливу, група впливу, реакція і
т.д.).
Зупинимося на одному з базових
понять «система науково-визначуваних
понять» і будемо її інтерпретувати як
пристрій, в який здійснюється введення,
зберігання і перетворення інформації про
поняття (об'єктних і/або процесних) будьякої природи по заданому процесу (алгоритму), і що працює з частковою участю
людини.
Під технологічним процесом будемо
розуміти послідовність цілеспрямованих
дій (або, технологічний процес – послідовна зміна станів об’єкту, що відбувається
під операційними і управляючими діями).
В усіх процесах здійснюються тільки і тільки переміщення одних об’єктів
відносно інших об’єктів.
Навіть такі короткочасні процеси, як
удару, різання, вирубування, виконують
тільки і тільки функції переміщення одних об’єктів (в даному випадку мікрооб’єктів) відносно інших.
У літературних джерелах [2, 3, 8]
використовується поняття абстрактний
пристрій. Слід зазначити, що в природі
таких пристроїв не існує. Для того, щоб
переконатися в цьому, звернемося до поняття «абстрагування».
Абстрагування (від латин. аbstrасtіо,
що означає відволікання) – це уявне відділення найбільш суттєвих, найбільш характерних ознак предмета від самого
предмета і перетворення їх в об'єкт самостійного розгляду.
Результат абстрагування прийнято
називати абстракцією.
Без абстракції неможливі ні психічні
акти, ні процеси комунікації і пізнання (у
сенсі розуміння знання). В процесі пізнання люди оперують з абстрактними
поняттями так, немов вони існують незалежно від матеріальних носіїв, від яких ці
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поняття відокремлені. Тому можна говорити про абстрактне поняття, як про модель цього поняття. Існують такі абстрактні моделі понять, як фізичні, аналогові,
імітаційні, схематичні, математичні та ін.
У введенні в математичну теорію
СНВП ми матимемо справу з такими абстрактними моделями СНВП, як математичні моделі науко-визначуваних понять
і систем науко-визначуваних понять.
Математична модель СНВП (ММ
СНВП)
має бути простіше реальної
СНВП в усіх аспектах, за винятком тих,
які визначають вибране відношення еквівалентності між реальною СНВП і її моделлю. Обмеженість цього методу полягає в тому, що модель виражає тільки певний аспект СНВП-оригінала, а перевагу
– на основі її дослідження можна отримати нові відомості про поведінку СНВПоригінала і тим самим підготувати передумови для всебічного теоретичного розуміння і пояснення властивостей СНВП,
що досліджується.
Визначення ММ СНВП може бути
побудовано на основі використання різного математичного апарату [4, 5, 6, 7],
оскільки залежно від виду процесів, що
вивчаються, в СНВП той або інший математичний апарат може забезпечити найбільш адекватний опис. Тому в даному
випадку ми будемо формувати визначення ММ СНВП, використовуючи теорію
формальних мов, теорію множин, математичну логіку, теорію графів та ін.
Визначення 1. Сформулюємо визначення ММ СНВП, що використовує лінгво-математичне формулювання. Введемо
передусім деякі допоміжні поняття. Почнемо з поняття висловлювання F на деякій мові L. Такою мовою може бути
будь-яка природна мова, наприклад, російська, деяка машинна мова або будь-яка
формальна рекурсивна мова. Висловлюванням F на мові L називається речення,
побудоване по правилам граматики цієї
мови, але таке, що істинність цього речення не витікає з самого його змісту. Інакше, передбачається, що висловлювання
містить деякі вільні змінні і, отже, може

виявитися істинним для деяких значень
цих змінних. Припустимо тепер, що є деяка множина К таких висловлювань. Якщо деяка множина цих висловлювань
приймається істинною, то вона (ця множина) визначає теорію Т відносно К. А
саме, теорія припускає, що тільки висловлювання з підмножини М завжди істинні,
а істинність інших залишається невизначеною.
Припустимо тепер, що висловлювання з М такі, що вільні змінні в них
утворюють формальні об’єкти, під якими
розуміється абстрактне представлення
об’єкту, що відбиває деякі його реальні
властивості. Такі висловлювання будемо
називати вірними. Оскільки в підмножині
М вільні змінні представляють собою формальні об’єктами, то, як наслідок, висловлювання з М адекватно відбивають деякі
властивості реальною СНВП. Виходячи з
вище сказаного математичною моделлю
СНВП будемо називати безліч правильних висловлювань.
Визначення 2. Нехай тепер формальні об’єкти визначаються явним чином, а
не за допомогою концептуальних класів
висловлювань, як це було у визначенні 1,
оскільки доводилося формулювати за допомогою мови L властивості, які визначають чисто інтуїтивним (змістовним)
шляхом сукупність реальних об'єктів і
понять в СНВП.
Почнемо з розгляду сімейства множин
X1 ,.., X j ,.., X n (j=1, 2, .., n). Нехай
кожна з цих множин визначає деякий формальний об’єкт. А саме, формальний
об’єкт, відповідний множені X j , може
прийняти вигляд будь-якого елементу з
цієї множини. Елементи безлічі X j , можна називати значеннями об’єкта в множині.
Утворимо тепер прямий добуток X
сімейства множині Xj :
X = X1 × X 2 × .. × X j × ..X n ,
тобто множина X впорядкованих кінцевих
послідовностей {(х1,.., хj, .., хп)},
де x j ∈ X j . Оскільки формальний об’єкт

Проблеми інформатизації та управління, 4(44)’2013
відбиває властивості деякого реального
об’єкту, то можна припустити, що деякі з
впорядкованих кінцевих послідовностей
адекватно відбивають властивості реальною СНВП.
Математичною моделлю СНВП будемо називати деяку власну підмножину
X S , X S ⊂ X . В дійсності деяка власна
підмножина прямого добутку множин X
визначає відношення між формальними
об’єктами
X1 ,.., X j ,.., X n (j=1, 2, .., n).
Тоді ММ СНВП можна назвати деяке відношення R, визначене на декартовому добутку X, тобто ММ СНВП визначається
завданням
множини
X = X1 × X 2 × .. × X j × ..X n , і деякої множини відношень R={R1, .., Rn}. Саме множина відношень R дозволяє виділити деяку
підмножину X S ⊂ X .
Визначення 3. Нехай елементами множини Xj, будуть деякі функції часу, тобто
x j (t ) ∈ X t (t ). Тоді будемо припускати, що
ММ СНВП відображає деякі динамічні
процеси, що протікають в реальній системі. Дійсно, наприклад, для лінійної динамічної СНВП можна записати [3]
t

x2 (t) = ∫ k(τ )x1(t −τ )dτ ,
0

де x2(t) – реалізація вихідного процесу,
або реакція СНВП, x1(t) – вхідний процес,
або вхідна дія, k(τ) – імпульсна (тактова)
перехідна функція СНВП. У загальному
випадку x1(t) може бути елементом множини X1(t) і, отже, враховуючи інтегральне перетворення, матимемо x2 (t ) ∈ X 2 (t ).
Тоді можна записати що
X 2 (t ) R X 1 (t ) (t ∈ T ) .
У цьому виразі R – відношення, яке є деякою множиною, оскільки параметри імпульсної (тактовою) перехідної функції
k(τ) можуть представляти собою набори
дискретних значень чи бути функціями
часу.
У цих міркуваннях ми прийшли до
поняття математичної моделі динамічної
СНВП, яку тепер можна визначити наступними аксіомами:
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1. Для СНВП визначені простір станів К і множина Т моментів часу, в яких
визначена поведінка СНВП. Тут К – деякий топологічний простір, а Т – впорядкований топологічний простір, що є підпростором простору дійсних чисел.
2. Для СНВП визначено деякий топологічний простір Q функцій часу, визначених на Т і званих допустимими вхідними сигналами СНВП (діями на
СНВП).
3. Для довільного початкового моменту часу t0 з Т, довільного початкового
стану об’єкту (процесу) х0 з К і довільного вхідного сигналу (впливу) ς з Ω, визначеного для t≥t0, усі майбутні стани
СНВП визначаються видом функції переведення (переходу) φ: Ω×T×T×K→К, що
символічно можна записати так:
ϕς (t ; t0 , x0 ) = xt .

Ця функція визначена тільки для t≥t0. Більше того, для любих t0≤t1≤t2 з Т, любих
х0 з К і любих фіксованих ς з Ω, визначених на [t0 , t ] ∩ T , справедливі співвідношення
ϕ ς ( t ; t 0 , x0 ) = x0 ,
ϕς (t2 ; t0 , x0 ) = ϕς (t2 ; ϕς (t1 ; t0 , x0 )).

Крім цього, СНВП повинна бути фізично можлива, тобто якщо ς , ν ∈ Ω і
ς = ν на [t0 , t ] ∩ T , то необхідно, щоб
ϕς (t ; t0 , x0 ) = ϕν (t ; t0 , x0 ).

4. Кожен вихідний сигнал або реакція СНВП є деякою дійсною функцією ψ,
визначеною на добутку T×K.
5. Функції φ і ψ безперервні відносно топології, вибраних на К, Т і Ω.
Аксіоматичний підхід
побудови фрагментів
математичній теорії СНВП
Для формального опису СНВП будемо
використовувати
теоретикомножинний математичний апарат.
Для цього розглянемо основні початкові поняття теорії множин.
У загальному випадку існують текстовий та графічний (візуальний) підходи
до побудови інструментів предметноорієнтованого моделювання понять і

58
СНВП [9]. У першому випадку об’єкти
будуються шляхом визначення їх рівнянь
– наприклад, рівняння сфери
( x − x0 ) 2 + ( y − y0 ) 2 + ( z − z0 ) 2 = R 2 .
У даній роботі робиться акцент на
візуально-текстовому підході моделювання об’єктів різної природи.
Реалізація візуально-текстового моделювання означає встановлення зв’язків
між предметами і діями, функціями зміни
значень атрибутів предметів – наприклад,
у випадку сфери, такими величинами є
x0 , y0 , z 0 , R. У цьому і полягає доцільність
використання предметно-орієнтованого
моделювання, що дозволяє унаочнити
здійснення багатьох ”нетворчих” операцій (зокрема, побудови сфери за її рівнянням) шляхом певних візуальних маніпуляцій. При моделюванні, наприклад, геометричних об’єктів вносяться атрибути,
що визначають кути обертання геометричних фігур (у даному випадку розглядаються кути обертання вздовж осей X, Y,
Z). Причому всі ці операції реалізовані на
рівні геометричної моделі.
На рівні геометричної моделі визначена множина методів, які є загальними
для множини геометричних об’єктів, що
складають структуру фізичних моделей.
Зокрема відзначимо паралельне перенесення, обертання у просторі, періодичне
розподілення, розміщення одного геометричного об’єкта всередині іншого та ін.
У загальному випадку метод побудови структури моделі (а саме, геометрії
включень) оснований на композиції
об’єктів (наприклад, розташування куба у
сфері, перетинання конуса й циліндра й
т.ін.).
Множина операцій композиції геометричних об’єктів відповідає базовим
операціям теорії множин.
– об’єднання A ∪ B,
– перетинання A ∩ B,
– вирахування A / B,
– доповнення A .
Де А, В – є деякі геометричні
об’єкти.

Розглянемо більш детально можливі
операції
композиції
геометричних
об’єктів А та В. Для цього будемо розглядати А та В як множини точок (геометричні місця точок) на площині XOY. Будемо
зображати А та В у вигляді кіл Ейлера.
Можливі операції взаємного розташування цих множин зображені на рис. 1.

Рис. 1. Операції композиції множин
точок А та В

а)
б)
в)
г)
д)

В аналітичному вигляді:
A ∩ B = ∅;
A ∩ B ≠ ∅;
B ⊂ A;
A ⊂ B;
A = B.

Розглянемо випадок б) на рис. 1
більш детально – див. рис. 2.

Рис. 2. Операції над геометричними
множинами А та В

Випадки а) та б) на рис. 2 ілюструють
можливі операції використання перетинання двох множин:
а) A ∩ B;
а) A ∪ B.
Випадок в) на рис. 2 ілюструє
останню операцію теорії множин, що ми
використовуємо для формалізації операції
геометричної композиції (а саме операцію
доповнення до деякої універсальної множини A . ).
Відмітимо, що ми використовуємо
позначення операцій з теорії множин завдяки їх семантичної близькості до сутності геометричних перетворень, що мають
місце при моделюванні різних предметів.
Однак, результатом застосування даних
операцій над геометричними об’єктами є,
власне, область визначення функції, що
задає розподіл фізичних властивостей.

Проблеми інформатизації та управління, 4(44)’2013
Останнім етапом побудови моделі є
накладання обмежень на можливі значення геометричних та фізичних атрибутів
моделі. Як загальне привило можна визначити відповідність значення атрибутів
фундаментальним фізичним законам (зокрема, законам збереження). У прикладі
моделювання геометричних об’єктів, геометрія включень будується із геометричних фігур, формфактор яких може бути
підрахований аналітично (це зумовлено
наявним методом обчислення [9]). Це накладає обмеження на множину просторових структур, яку можна отримати з елементів моделі.
Валідними вважаються структури,
які не містять перетинів геометричних
об’єктів. Розглядаючи геометричну фігуру як множину (геометричне місце) точок
у просторі, можна сформулювати наступний критерій:
A ∩ B = ∅,
де А, В- деякі геометричні фігури.
Окремим випадком є істинність наступної логічної формули:
( B ⊂ A) ∨ ( A ⊂ B).
Керуючись теоретико-множинним
та аксіоматичним підходами, формально
побудуємо фрагменти теорії СНВП на
підставі наступних аксіом.
1. Аксіома існування 1. Існує принаймні
одна
множина
наукововизначуваних понять.
2. Аксіома існування 2. Існує принаймні одна множина СНВП.
3. Аксіома об’ємності (екстенціональності). Якщо множини СНВП М а і
М b складені з одних і тих же понять,
то ці множини співпадають (рівні):
Ма = Мb .
4. Аксіома об’єднання. Для довільних множин СНВП Ма і Мb існує множина СНВП, поняттями якої є усі поняття множини СНВП Ма і усі поняття
множини СНВП Мb, і які ніяких інших
понять не містять.
З аксіом об’ємності і об’єднання
виходить, що для довільних множин
СНВП Ма і Мb множина СНВП, що задовольняє умовам аксіоми об’єднання,
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єдина. Дійсно, якщо були б дві такі
множини СНВП M c1 і M c 2 , то вони містили б одні і ті ж поняття (усі поняття,
що належать множині СНВП Ма, і усі
поняття множини СНВП Мb) і тому, згідно
з
аксіомою
об’ємності,
M c1 = M c 2 = M c . Назвемо цю єдину
множину СНВП – об’єднанням великих
кількостей СНВП Ма і Мb і будемо писати
M c = M a ∪ M b.

5. Аксіома різниці. Для довільних множин СНВП Ма і Мb існує множина СНВП,
поняттями якого є ті і тільки ті поняття
множини СНВП Ма, які не є поняттями
множини СНВП Мb.
Аналогічно, з третьої і п’ятої аксіом слідує, що для довільних множин
СНВП Ма і Мb існує в точності одна
множина, що містить поняття великої
кількості СНВП Ма, що не належать
множині СНВП Мb. Назвемо цю множину СНВП Мс – різницею великих кількостей СНВП Ма і Мb :
M c = M a \ M b.

6. Аксіома ступеня. Для кожної множини СНВП М існує сімейство множин
СНВП B(М) (булеан), поняттями якого є
усі підмножини СНВП Mі, M i ⊂ M і тільки вони.
Якщо поняття і визначення в деякій предметній області приймаються
інтуїтивно, то аксіоматичний підхід побудови теорії СНВП дозволяє формально на підставі введених шести аксіом
визначити базові поняття математичної
теорії СНВП.
За допомогою операцій об’єднання і
різниці, використовуючи введені аксіоми, визначимо ще три операції, які використовуватимуться в математичній теорії
СНВП.
Перетин множин СНВП Ма і Мb
визначається формулою
M a I M b = M a \ ( M a \ M b ).

Можна показати, що поняттями перетину СНВП M a I M b є ті і тільки ті поняття, які належать як множині СНВП
Ма, так і множині СНВП Мb.
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Доповнення M множини СНВП
М визначається формулою
M =1\ M ,
(тут 1 представляє собою універсальну
безліч понять).
Симетрична різниця множин СНВП
Ма і Мb визначається формулою
M a \ M b = ( M a \ M b ) ∪ ( M b \ M a ).

На підставі введеної аксіоматики
можна довести справедливість як законів, які визначають властивості сигнатури алгебри множин СНВП (закони
ідемпотентності, комутативності, асоціативності, дистрибутивності, дії з константами, подвійного доповнення, закони
Де-Моргана), так і наступних законів:
Закон комутативності симетричної
різниці СНВП
M a \ Mb = Mb \ M a;

Закон асоціативності симетричної
різниці СНВП
M a \ M b \ (M b \ M c ) = (M a \ M b ) \ M c ;

Закон дистрибутивності перетину
відносно симетричної різниці СНВП
M a I (M b \ M c ) = M a I M b \ M a I M c ;

Закони склеювання
СНВП
Ma I Mb ∪ Ma I M b =

(композиції)

M a (M a ∪ M b ) I (M a ∪ M b ) = M a ;
Закони поглинання СНВП
Ma ∪ Ma I Mb = Ma,
M a I (M a ∪ M b ) = M a .
Використовуючи ці закони, розглянемо завдання мінімізації представлення множини СНВП М за допомогою
операцій ∪, I, .
Під
складністю
представлення
множини СНВП М будемо розуміти число понять Мі, і M i в виразі, що його задає.
Нехай в просторі 1={М1, М2, М3}
задана множина СНВП виду
M (M1, M 2 , M 3 ) = M1 I M 2 I M 3 ∪ M1 I
M 2 I M 3 ∪ M1 I M 2 I M 3 ∪ M1 I M 2 I M 3
∪M 1 I M 2 I M 3 ∪ M 1 I M 2 I M 3.

На підставі законів ідемпотентності, комутативності і асоціативності
об’єднання отримуємо
M (M1, M 2 , M 3 ) = (M1 I M 2 I M 3 ∪ M1 I
M 2 I M 3 ) ∪ (M1 I M 2 I M 3 ∪ M1 I M 2 I
M 3 ) ∪ (M1 I M 2 I M 3 ∪ M1 I M 2 I M 3 ) ∪
(M1 I M 2 I M 3 ∪ M1 I M 2 I M 3 ) ∪
( M 1 I M 2 I M 3 ∪ M 1 I M 2 I M 3 ).

Використовуючи закони комутативності,
перетину і склеювання,
маємо
M (M1, M 2 , M 3 ) = M1 I M 2 ∪ M 1 I M 3 ∪
M 2 I M 3 ∪ M1 I M 3 ∪ M1 I M 2.
Згідно із законами комутативності,
об’єднання, перетину і закону склеювання, маємо
M (M1, M 2 , M 3 ) = M1 I M 2 ∪ M 3 ∪
M 2 I M 3 ∪ M1 I M 2 .
Згідно із законами комутативності,
перетину і поглинання, маємо
M (M1, M 2 , M 3 ) = M1 I M 2 ∪ M 3 ∪ M1 I M 2 .
Складність представлення заданої множини СНВП зменшилася від 21 до 5.
Послідовність застосування законів будемо називати стратегією перетворень. Складність представлення
множини СНВП, що отримується в результаті застосування цих законів (кожен з яких визначає еквівалентне перетворення), залежить від стратегії, що
використовується, або утворюючих
простір M1, М2,.., Мп, які називаються
породжуючі 1 за допомогою довільних
операцій підмножин СНВП ∪, I, .
Знайдемо стратегію, яка завжди породжує мінімальне вираження заданої
множини СНВП.
Розглянемо
алгебру A =< B (1), ∪, I, > і визначимо множини СНВП, які можуть бути породжені
(утворені) з довільних підмножин СНВП
M1, М2,.., Мп, які називаються породжуючими простір чи утворюють простір 1 за
допомогою операцій ∪, I, .
Множину СНВП:
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M i при σ i = 1,
і=1, 2,., ,п,
=
M i при σ i = 0
надалі будемо називати первинним
термом. Множину СНВП виду
Mi

n

σi

I

M iσ i = M 1σ1 ∩ M 2σ 2 ∩ ... ∩ M nσ n ,

i =1

σ i = 0, 1,
назвемо конституентою.
Загальне число різних конституент
не перевищує 2п [4, 5]. Кожній конституенті можна зіставити двійковий набір довжини п, число цих наборів рівне 2п. Якщо деякі конституенти рівні, то загальна
кількість конституент менше 2п, при цьому серед підмножин СНВП знайдуться
хоч би два такі, які можна виразити одну
через іншу, тобто залежні. Наприклад,
якщо п = 2 і M 2 = M1 , то існують тільки
дві відмінні від ∅ конституанти:

∅ = M10 I M 20 = M11 I M 21 ,
C1 = M10 I M 21 , C2 = M11 I M 20 .
Лема 1. Перетин двох різних конституент порожньо [4, 5].
Дійсно, якщо конституенти
n

C a = I M iσ i
i =1

n

и Cb = I M i σ i

*

i =1

різні, то σk≠σk* принаймні для одного k,
*
k≤п. Але тоді M k σ k I M k σ k = ∅ і, отже,

Ca I Cb = ∅ .
Лема 2. Об'єднання усіх конституент
дорівнює 1 [4, 5].
Представимо 1 у виді
n

1= I
i =1

(M

0
i

∪M

1
i

)

і, розкривши дужки, в правій частині
рівності отримаємо об'єднання усіх
конституент.
Лема 3. Множина СНВП Мі – дорівнює об'єднанню конституент, кожна з
яких містить Мі1.
Згідно з лемою 2,
l

1 = C1 ∪ C2 ∪... ∪ Ci = U Ci ,
i=1

де Сі, i=l, 2,.., l, – конституента. Визначимо перетин лівої і правої частин цього
виразу з Мі. Маємо
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M i = (M i ∩ C1 ) ∪ (M i ∩ C2 ) ∪ ... ∪ (M i ∩ Ci ).
Якщо Cj містить в якості аргументу
перетини Мі0, то M i ∩ C j = ∅. Якщо ж Cj

містить Мі1, то C j ∩ M i = C j . Отже, Мі –
об’єднання тих конституент, які містять
Мі1 як співмножника.
Теорема 1. Кожна не порожня множина СНВП, яка утворена з множин
СНВП M1, М2,.., Мп за допомогою операцій ∪, I, , є об'єднанням деякого числа
конституент.
Згідно з лемою 3, теорема справедлива для множин СНВП M1, М2,.., Мп.
Отже, досить довести, що якщо довільні
множини СНВП Ма і Мb представлені у
вигляді об’єднання деякого числа конституент, то і множини СНВП M a ∪ M b ,
M a ∩ M b і M , якщо вони не порожні,
також можна представити у вигляді
об’єднання конституент.
Нехай множини СНВП М а і М b
представлені у вигляді об’єднання
конституент
і
M a = Ca1 ∪ Ca1 ... ∪ Cak

M b = Cb1 ∪ Cb2 ... ∪ CbS .

Тоді

множину

СНВП M a ∪ M b , очевидно, можна
представити у вигляді об’єднання конституент.
Згідно із законом дистрибутивності
M a ∩ Mb = (Ca1 ∩ Cb1 ) ∪ ... ∪ (Cak ∩ Cbs ),
при цьому якщо Caα ≠ Cbβ тo, згідно з лемою

1,

Caα ∩ Cbβ = ∅, =Ø,

інакше

Caα = Cbβ . Отже, перетин M a ∩ M b або
порожній, або представимо у вигляді
об’єднання конституент. Доведемо, що
множину СНВП M також можна представити у вигляді об’єднання конституент, якщо
M = C1 ∩ C2 ∩ ... ∩ Ck .
Згідно із законом Де-Моргана [4, 5],
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M = C1 ∪ C2 ∪ ... ∪ Ck = C1 ∩ C2 ∩ ... ∩ Ck =
M 1σ 11 ∩ M 2σ12 ∩ ... ∩ M nσ1n ∩
M 1σ 21 ∩ M 2σ 22 ∩ ... ∩ M nσ 2 n ∩ ...
∩ M 1σ k 1 ∩ M 2σ k 2 ∩ ... ∩ M nσ kn =
( M 1σ11 ∪ M 2σ 12 ∪ ... ∪ M nσ1n ∩
(M

σ 21
1

∪ M2

σ 22

∪ ... ∪ M n

σ2n

∩ ...

∩( M 1σ k 1 ∪ M 2σ k 2 ∪ ... ∪ M nσ kn ).
Розкриваючи дужки і використовуючи
співвідношення
M a ∩ M a = ∅,
M a ∪ M a = 1, а також додаючи в ті перетини, в яких відсутній нижній індекс β,
співмножника M β ∪ M β = 1, отримуємо,

що множину M також можна представити у вигляді об’єднання конституент.
Теорема 2. З п множин СНВП в алгебрі A =< B (1) ∪, ∩, , > можна утвори2n

ти не більше ніж 2 множин СНВП.
Кожна множина СНВП М, згідно з
теоремою 1, є об’єднанням конституент,
число яких не перевищує 2п; отже, число
n
різних об’єднань не перевищує 22 . При
цьому якщо множини СНВП М1, М2,.., Мп
незалежні, тобто усі конституенти відмінні від порожньої множини, то число
різних конституент рівне 2п і число множин СНВП, які утворені з цих конституn
ент у вигляді їх об’єднання, рівно 22 (з
урахуванням
порожньої
множини
СНВП).
Введення поняття конституенти
дозволяє задавати множину СНВП М,
при фіксованих незалежних підмножинах СНВП М1, М2,.., Мп універсальної
множини СНВП 1, у вигляді об’єднання
конституент :

21×42
2 × ...
× 2 = 2n областей. Кожна область
43
n раз

є перетином п великих кількостей СНВП
M i або M i , i=1,.., п. Зіставимо цій області двійковий вектор (σ1,σ2, .., σп), в якому
σ

σi =1, якщо в перетин C = I M i i вхоi

дить M i , і σi=0, якщо входить M i , а також десятковий еквівалент
n

d (C ) = ∑ σ i ⋅ 2i −1 .
i =1

Будь-яку множину СНВП М в просторі 1 можна задати у вигляді об’єднання
цих областей. Зіставимо множині СНВП
М двійковий вектор довжини 2п, в якому
i-му розряду відповідає область з десятковим еквівалентом, рівним i. Вектор, що
визначає множину СНВП, представимо у
вигляді десяткового еквіваленту:
2n −1

d ( M ) = ∑ ci ⋅ 2i , ci = 0, 1.
i =0

Отже, множина СНВП М в просторі
може бути задана у вигляді відповідного
десяткового еквіваленту.
Розглянемо, наприклад, в тривимірному просторі 1={М1, М2, М3} безліч
М(М1, М2, М3) з десятковим еквівалентом
d(M)=217. Маємо
217= 1∙ 27 + 1∙ 26 + 0∙ 25 + 1∙ 24+ 1∙ 23 +
0∙ 22 + 0∙ 21 + 1∙ 20.
Множині СНВП М відповідає двійковий вектор (1,1,0,1,1,0,0,1), який визначає включення областей в множину
СНВП М (див. рис. 3).

n

M = UI M iσ i .
j i =1

Кожна фіксована множина СНВП
M i ∈1 розбиває простір СНВП на дві частин: на власне M i і на M i . При незалежних множинах СНВП M i ∈{M i / i = 1,...n}
простір
СНВП
розбивається
на

Рис. 3. Множинний простір 1,
заданий кругами Ейлера

Окрім діаграми Ейлера [4, 5] простір
може бути заданий у вигляді гіперкуба
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або п-мірного куба (п-размірність простору, рівна числу фіксованих множин).
Гіперкубом (п-мірним кубом) називається граф Н, кожна вершина якого взаємно однозначно відповідає області простору, і дві вершини сполучені ребром,
якщо вони відповідають сусіднім областям (мають загальну межу) [4, 5]. Зіставлені цим областям двійкові
вектори
відрізняються в одному і тільки одному розряді.
Гіперкуб для даного прикладу зображений на рис. 4 (вершини, що відповідають конституентам
множини М,
заштриховані).

Рис. 4. Гіперкуб, представлений графом

Висновки
Описані в роботі методи моделювання і побудови теорії понять в тому числі і математичної теорії побудови системи науково-визначуваних понять дозволяють побудувати математичні моделі
системи науково-визначуваних понять.
Розглянутий аксіоматичний підхід
дозволив сформулювати ряд аксіом формальної побудови фрагментів теорії системи науково-визначуваних понять.
Приведений приклад реалізації моделі системи науково-визначуваних понять
з
використанням
теоретикомножинного підходу дозволяє створювати науково-визначувані поняття, які можуть використовуватися в системі науково-визначуваних понять.
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ФОРМУВАННЯ НОРМАЛІЗОВАНОГО КРИТЕРІАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ
Інституту комп’ютерних інформаційних технологій
Національного авіаційного університету
Розглянуті основні вимоги, які ставляться до критеріїв в багатокритеріальних задачах.
Описано процес нормалізації параметрів критеріальних функцій при формуванні паретооптимальної множини

Вступ
Як відомо складний об'єкт дослідження не може характеризуватися якоюсь однією «найважливішою» ознакою.
При його описі необхідно одночасно враховувати багато неподільних один від одного властивостей. Іншими словами, для
дослідження складного об'єкту сучасний
системний підхід вимагає залучення всього спектру його властивостей. Крім цього
складні об'єкти доводиться розглядати не
ізольовано, а в чисельних суперечливих
взаємодіях і, що важливо, у різних можливих умовах.
Оскільки перебуваючи у різних
умовах складні об’єкти виявляють різні
системні властивості, то необхідно розглядати не одну теоретичну модель цього
об’єкту, а множину різних, іноді концептуально суперечливих моделей. Однак
жодною із них не можна нехтувати, оскільки кожна характеризує якусь властивість досліджуваного явища і жодна не
може бути прийнята як єдина, тому що не
виражає повного комплексу всіх властивостей об’єкту.
Множинні властивості складного
об’єкта в тих чи інших умовах кількісно
оцінюються відповідними частковими
критеріями. Проте, сприяючи набуванню
різних властивостей відповідні умови також оцінюються різними частковими критеріями. Таким чином можна сказати, що
взаємовиключні
теоретичні
моделі
об’єкту характеризуються суперечливими
частковими критеріями, кожний з який
застосовується у своїх, особливих умовах.
І тільки повна сукупність часткових критеріїв дає можливість адекватної оцінки

функціонування цього об’єкту. Тому, для
цілісного сприйняття складного об’єкту в
різних умовах його роботи необхідно застосовувати багатокритеріальний підхід.
Постановка проблеми
Змістовна сутність багатьох практичних задач полягає у виборі таких умов
функціонування об'єкта дослідження, які
дають йому змогу проявити свої оптимальні властивості. Якщо умови, від яких
залежать ці властивості, кількісно виразити деякими змінними величинами
x1 , x2 , ..., xm , заданими в області визначення X, то їх справедливо можна буде
назвати аргументами оптимізації. У свою
чергу, якщо самі властивості також кількісно виразити за допомогою змінних f,
тоді їх значення будуть характеризувати
якість об'єкта стосовно цих властивостей.
У загальному випадку показники
f1 , f 2 , ..., f s називаються критеріями якості та складають вектор f = { f k }ks =1 . Його
компоненти кількісно виражають властивості об'єкта при заданій сукупності аргументів оптимізації x = {xi }im=1 ∈ X , а
якість рішення оцінюється за сукупністю
суперечливих часткових критеріїв, що
утворюють
s-мірний
вектор
s
f ( x) = { f k ( x)}k =1 ⊂ Y , x ∈ X визначений на
множині X. Тут множина можливих рішень X ⊂ E m задана та складається з векторів x = {xi }im=1 m-мірного евклідова
простору, вираз f ⊂ Y означає належність вектора f класу Y допустимих векторів ефективності, а вектор часткових кри-
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теріїв обмежений допустимою областю
f ∈M .
Окрім заданих умов на об’єкт можуть ще впливати і зовнішні фактори r.
Хоч ці фактори являються незалежними,
відомо, що вони можуть приймати свої
значення з компактної множини R, а при
розрахунках вважають, що ця множина
задана, а вектор зовнішніх впливів відомий [1, 2].
Так як складні об’єкти багатофункціональні, а обмеження накладаються на
багато характеристик, то задача їх дослідження за своєю природою є багатокритеріальною.
В самому загальному вигляді
розв’язання таких задач полягає у знаходженні такого оптимального рішення
x * ∈ X , яке при заданих умовах, зв'язках і
обмеженнях оптимізує вектор ефективності f(x) [3]. Проте така постановка
розв’язку є настільки загальною, що використовуватися на практиці майже не
може. Тому підсумовуючи вищесказане
та описуючи математичну модель пошуку
оптимальних рішень необхідно враховувати ряд основних умов як для критеріїв
так і для параметрів об’єкту, а саме:
– параметри об’єкту x1 , x 2 , ..., x m , з
одного боку повинні достатньо повно та
достовірно характеризували об’єкт, а з
другого, дозволяли знизити розмірність
розв’язуваної задачі;
– необхідно врахувати можливість
використання найбільш простих методів
аналізу цих параметрів;
– необхідно врахувати можливість
нормалізації вибраних параметрів, тобто
зведення їх до єдиної розмірності або до
безрозмірного вигляду;
– сукупність часткових критеріїв
f = f ( x1 , x 2 , ..., x m ) за якими оцінюється
якість об’єкту повинна бути функцією від
вибраних параметрів;
– в свою чергу, критерій має бути
чутливий до аналізованих варіантів
об’єкту, зокрема до обраних параметрів
x1 , x2 , ..., xm ;
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– необхідно задати область існування параметрів для однозначного визначення їх обмежень;
– необхідно забезпечити заданий
рівень якості об’єкту та ефективність виконання ним завдань;
– критерії повинні враховувати
оцінку ефективності виконання покладених на об’єкт основних завдань;
– критерій повинен бути достатньо
простим та наочним, мати явний фізичний сенс, щоб не виникало труднощів при
фізичній інтерпретації результатів дослідження;
– обираючи критерії варто також
врахувати й наявність тісного зв'язку та
протиріч між ними [4].
Аналіз публікації та постановка мети
На сьогодні питанням пошуку оптимальних рішень в задачах критеріальних досліджень приділяється доволі пильна увага. Це підтверджено великою кількістю публікацій, та викликано тим, що
дана тематика охоплює дуже широкий
спектр задач у найрізноманітніших галузях.
Існує багато видань які класифікують та розкривають різні способи та методи, що використовуються в багатокритеріальних задачах оптимізації. Також багато публікацій присвячені розкриттю основних умов описання математичних моделей пошуку оптимальних рішень. До
цієї групи можна віднести статтю [5], де
описано метод формування паретооптимальної множини варіантів побудови
складного об’єкту. Проте в запропонованому підході показано, що існують такі
ортогональні перетворення, які дозволяють нормалізувати параметри критеріальних функцій, але не розкрито сам процес
нормалізації. Метою даної статті являється розкриття процесу нормалізації параметрів критеріальних функцій описаного
в статті [5] при формуванні паретооптимальної множини рішень.
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Формування множини паретооптимальних рішень
Відомо, що за допомогою квадратичної апроксимації критеріальних функцій,
при заданих обмеженнях на параметри і
двох суперечливих критеріях існує метод,
який дозволяє побудувати паретооптимальну множину рішень [5].
Для цього, кожна цільова функція
задається у вигляді квадратичного полінома
m

m

f1 ( x ) = ∑∑ aij xi x j ,
i =0 j = 0
m

m

f 2 ( x ) = ∑∑ aij xi x j ,
i =0 j =0

або у матричному вигляді
f1 ( x ) = A0 + 2 A1 x + x T A2 x ,
(1)
f 2 ( x ) = A0 + 2 A1 x + x T A2 x .
Після знаходження коефіцієнтів aij
формуються матриці А0, А1 та А2 для критеріальних функцій, та використовуючи
правила диференціювання матричних виразів за скалярним аргументом, значення
f1 (x )
f (x )
та 2
прирівнюються до нуля, та
dx
dx
знаходяться значення координат безумовних мінімумів критеріальних функцій.
Для f1 ( x ) це точка A opt x11 , opt x12 , для

(

(

f 2 (x ) – точка B opt x , opt x
2
1

2
2

)

) (рис. 1).

Рис. 1. Сім’ї початкових еліпсів.

Якщо ці точки належать області допустимих рішень можна говорити, що рішення, які відповідають цим точкам, є
оптимальними за критеріями f1 ( x ) та
f 2 (x ) відповідно. Якщо точки не належать області допустимих рішень, потрібно вводити істотні обмеження та проводити додаткові дослідження, які ґрунтуються на методі множників Лагранжа [2].
У першому випадку, коли критеріальні поверхні f1 ( x ) та f 2 (x ) = соnst є багатовимірними еліпсоїдами, а точки A та
B належать області допустимих рішень,
надалі розглядатиметься саме цей випадок, можна казати, що безліч точок просторової кривої AB, яка є геометричним
місцем точок дотику ліній другого порядку сім’ї f1 з лініями, що належать сім’ї
f2 ,
відповідає
безлічі
паретооптимальних рішень.
Проте, для подальшого аналізу та зіставляння компонент критеріїв f1 ( x ) та
f 2 (x ) ці компоненти повинні мати однакову розмірність, тобто бути нормалізовані.
Поворот системи координат
Для того, щоб привести початкові
сім’ї ліній другого порядку f1 та f 2 до
однієї розмірності, необхідно з критерійними функціями f1 ( x ) та f 2 (x ) провести
такі ортогональні перетворення, які б дозволили перейти в нову систему координат за допомогою заміни змінних, тобто
перейти до нового базису, але в тому ж
критерійному просторі.
Але це треба зробити так, щоб властивості початкових сімей ліній другого
порядку f1 та f 2 не змінювалися при переході з початкової системи координат в
нову систему та навпаки.
Інакше кажучи необхідно повернути
осі координат обох сімей ліній другого
порядку, а також перемістити початок координат однієї з сімей. Для подальшої наочності подамо квадратичний поліном у
вигляді (1) при m = 2,
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1 2
1
1
f1 (x1 , x2 ) = a11
x1 + 2a12
x1 x2 + a122 x22 + 2a11 x1 + 2 a12 x2 + a00

f 2 ( x1 , x2 ) = a x + 2a x x + a x + 2 a x + 2a x + a
2 2
11 1

2
12 1 2

2 2
22 2

тут верхні індекси при коефіцієнтах aij
відповідають номеру критерію, та повернемо систему координат проти годинникової стрілки на кут φ . Тоді базисні вектори е1, е2 перейдуть у нові базисні вектори, відповідно
~
e1 = cosφe1 + sin φe2 ,
~
e2 = − sin φe1 + cosφe2 .
Старі координати х1, х2 будуть виражатися через нові координати ~
x1 , ~
x2
так:
x1 
 x1  ~ ~ ~ ~ cos φ − sin φ   ~
 x  = x1e1 + x2 e2 =  sin φ cos φ   ~
.
x
 2

 2 
У нових координатах квадратична
частина (1) f 2 ( x1 , x2 ) набуває вигляду:
  cos φ
~
x 2 ] 
  − sin φ

sin φ 
×
cos φ 
a12  cos φ − sin φ    ~
x 
a
  ~1 
×  11




a12 a 22   sin φ cos φ    x 2 
Матриця в дужках є добутком трьох
~
матриць вигляду A = QT AQ , причому А –
симетрична матриця. Звідси
T
T
~
~
AT = QT AQ = QT AT QT = QT AQ = A .
~
Отже A =[ a~ ], 1 ≤ i, j ≤ 2 , залишаf 2 = [~
x1

(

)

( )

ij

ється симетричною матрицею.
Спробуємо вибрати кут φ так, щоб
~
матриця A набула діагонального вигляду:
 cos φ sin φ   a11 a12  cos φ − sin φ 

− sin φ cos φ  a
=

  12 a 22   sin φ cos φ 
λ
= 1
0

0
λ2 
Отже необхідно прирівняти до нуля
елемент
a~12 = a~21 =

= (cos2 φ − sin 2 φ )a12 − sin φ cosφ (a11 − a22 ) =
a −a
= cos(2φ )a12 − sin (2φ ) 11 22 = 0
2

2
1 1

2
2 2

(2)

2
00

Якщо a12 = 0 , то можна взяти φ = 0 .
Якщо a12 ≠ 0 , то потрібно розв'язати рівняння
a − a22
.
ctg ( 2φ ) = 11
2 a12
Очевидно, що розв'язок цього рівняння існує. Тому завжди знайдеться таке
~
φ , при якому A набуває діагональний
вигляд. Крім того, при будь-якому виборі
φ дістаємо
λ1 = cos 2 φa11 + 2 cos φ sin φa12 + sin 2 φa22 ,
λ2 = sin 2 φa11 − 2 cos φ sin φa12 + cos 2 φa22 .
Звідси λ1 + λ2 = a11 + a22 . Водночас,
використовуючи рівність
 cos φ sin φ   a11 a12  cos φ − sin φ 

− sin φ cos φ  a
=

  12 a 22   sin φ cos φ 

λ 0 
= 1
 , а також те, що визначник до 0 λ2 
бутку матриць дорівнює добутку визначників, знаходимо λ1λ2 = a11a22 − a122 . Отже,
λ1 та λ2 корені квадратного рівняння

λ2 − (a11 + a22 )λ + (a11a22 − a122 ) = 0
Зауважимо, що ліва частина цього
a12 
a − λ
рівняння є точно det  11
.
a22 − λ 
 a12
Цей многочлен від λ є нічим іншим, як
характеристичним многочленом матриці
 a11 a12 
a
 , отже, λ1 та λ2 є власними
a
 12
22 
значеннями цієї матриці.
Як бачимо за допомогою повороту
початкової системи координат на деякий
кут φ рівняння f (x1 , x2 ) = 0 перетвориться в нових координатах до вигляду
λ1~
x12 + λ2 ~
x22 + 2b13~
x1 + 2b23~
x2 + b33 = 0
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cos φ − sin φ 
a23 ]
,
 sin φ cos φ 
b33 = a33 , λ1 и λ2 – власні значення матриці А2 квадратичного полінома (1).

де

[b13

b23 ] = [a13

Переміщення системи координат
Природно припустити, що квадратична частина f 2 в повернутій системі
координат не є тотожним нулем. Отже λ1
та λ2 не дорівнюють нулю одночасно.
Тоді виділимо в квадратичній частині повні квадрати
λ1 ~
x12 + 2b13 ~
x1 =
 2
b
b2  b2
= λ1  ~
x1 + 2 13 ~
x1 + 132  − 132 =
λ1
λ1  λ1

2

 ~ b13  b132
 − 2,
= λ1  x1 +
λ1 
λ1

λ2 ~
x 22 + 2b23 ~
x2 =
~2
b23 ~ b232  b232

= λ2  x 2 + 2
x 2 + 2  − 2 =
λ
λ2  λ2
2

2


b 
b2
= λ 2  ~
x 2 + 23  − 232 .
λ2 
λ2

Перемістимо декартову систему координат ~
x1 та ~
x2 , помістивши її початок у
точку
 b
b 
O′ =  − 13 , − 23  .
λ2 
 λ1
Тоді нові координати z1 та z2 будуть виражаються через ~
x1 та ~
x2 наступним чином:
b
b
z1 = ~
x1 + 13 , z2 = ~
x2 + 23 .
λ1
λ2
У нових координатах рівняння
f (x1 , x2 ) = 0 втрачає лінійну частину та
набуває вигляду
λ1 z12 + λ2 z22 + k = 0 ,
b132 b232
.
−
λ12 λ22
Отже, за допомогою повороту та переміщення початкової системи координат

де

k = b33 −

рівняння f (x1 , x2 ) = 0 приводиться в нових
координатах
до
вигляду
2
2
λ1 z1 + λ2 z2 + k = 0 . Причому якщо рівняння f (x1 , x2 ) = 0 в якій-небудь декартовій
системі координат має цей вигляд, то в
жодній іншій декартовій системі воно не
може мати іншого вигляду.
Нормалізація критеріїв
Повертаючись до питання нормалізації, слід зазначити, що новий базис можливо побудувати, привівши квадратичну
форму (1) до канонічного вигляду. Як відомо, будь-яка дійсна симетрична матриця ортогонально подібна до дійсної діагональної матриці [6]
Λ = T T AT ,
T T = T −1
де
А – матриця коефіцієнтів aij , Λ –
діагональна матриця власних значень матриці А, Т – матриця переходу або транспонування від одного базису до іншого.
У нових змінних квадратична форма
(1) виявляється алгебраїчною сумою
f = λ1 z12 + λ2 z22 + ... + λm zm2
У загальному випадку від Т можна
вимагати лише невиродженості. Пошук
відповідної заміни змінних для заданої
квадратичної форми називається приведенням до канонічного вигляду. Якщо Т –
ортогональна матриця, то говорять про
приведення (1) до головних осей, а перехід здійснюється за допомогою виразів
x = T −1z .
z = Tx ,
і відповідно
Але в нашому випадку ми маємо відразу дві квадратичні форми f1 ( x ) та
f 2 (x ) , які являють собою криві другого
порядку на площині. Розумно буде намагатися спростити їх рівняння в спільній
для обох системі координат. У загальному
випадку ця система координат буде афінною. Слід зауважити, що точки в афінному просторі є рівноправними, їх не можна
складати одну з одною. В афінному просторі також немає поняття нульової точки,
або початку відліку.
Припустимо, що одна з кривих є
еліпсом. Тоді перейдемо до такої декартової системи, у якій для неї виходить рі-
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вняння x12 a 2 + x22 b2 = 1 . Рівняння другої
кривої в цій системі може мати найзагальніший вигляд. Змінивши масштаби по
осях, перейдемо до афінної системи, у
якій рівнянням еліпса буде рівняння кола
~
x12 + ~
x22 = 1 . Рівняння другої кривої в новій (афінній) системі все ще має загальний вигляд. Але за допомогою повороту
для його квадратичної частини можна
отримати форму λ1 z12 + λ2 z22 . При цьому
поворот системи координат не може змінити форми першого рівняння.
Отже, нехай у нас є дві дійсні симетричні матриці A21 та A22 , це матриці коефіцієнтів aij квадратичних частин форм

Легко перевірити, що С залишається
дійсною симетричною матрицею. Отже,
за допомогою ортогональної матриці V,
яка є матрицею власних векторів матриці
С, отримуємо діагональну матрицю
D = V T CV . У даному випадку D буде діагональною матрицею власних значень матриці С
λ c

.
D= 1
c
λ
2

T
Водночас, V IV = I . Остаточно
T 1
I = T A2T , D = T T A22T , де T = QΛ−1 2V .
Отже, для того, щоб нормалізувати
критерії f1 ( x ) та f 2 (x ) , тобто привести їх
до канонічного вигляду, потрібно:
– виділити хоча б одну позитивно
визначену квадратичну частину цих критеріїв, наприклад, нехай у нашому випадку позитивно визначеною буде квадратична частина першого критерію, тобто A21 ;
– знайти власні значення та власні
вектори позитивно визначеної матриці A21
та скласти матриці Λ і Q;
– за допомогою квадратичної частини другого критерію A22 та матриць Λ і
Q обчислити матрицю С;
– знайти власні значення та власні
вектори матриці С і скласти матриці D та
V;
– за допомогою матриць Λ, Q та V
обчислити матрицю транспонування Т,
саме з її допомогою і буде здійснюватиметься перехід до нового базису.
Після діагоналізації критеріальні
функції (2) , матимуть такий вигляд
2
2
f1 ( z1 , z2 ) = ( z1 − z01 ) + ( z2 − z02 ) + k1

f1 ( x ) та f 2 (x ) відповідно, і при цьому A21
позитивно визначена. У загальному випадку позитивність матриць можна перевірити за допомогою критерію Сильвестра.
Тоді існує дійсна невироджена матриця T така, що матриці T T A21T та T T A22T
обидві діагональні. Тобто за допомогою
матриці транспонування T форми f1 ( x ) та
f 2 (x ) можуть бути одночасно приведені
до канонічного вигляду.
Справді, оскільки через позитивну
визначеність усі власні значення матриці
A21 , λi > 0 для усіх i. Тоді A21 ортогонально
подібна або конгруентна до діагональної
матриці Λ
λ

Λ= 1
= Q T A21Q, Q T = Q −1

λ2 

де Q - матриця власних векторів матриці
A21 .
Далі зауважимо, що A21 також конгруентна одиничній матриці I
−1 2

(

−1 2

) (

−1 2 T

−1 2

f 2 ( z1 , z2 ) = λ1 z1 + λ2 z 2 + k 2
або в загальному вигляді
2

)

I = Λ Q A QΛ = QΛ
A QΛ
.
Нехай те ж перетворення конгруентності в застосуванні до A22 дає матрицю
T

1
2

(

) (
T

1
2
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2

)

C = QΛ−1 2 A22 QΛ−1 2 .

f1 ( z1 , z2 ,..., zm ) = ( z1 − z01 ) + ( z2 − z02 ) + ... + ( zm − z0 m ) + k1
2

2

2

f 2 ( z1 , z2 ,..., zm ) = λ1 z1 + λ2 z2 + ... + λm zm + k 2
2

2

2
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Перехід від старої системи координат до нової та навпаки здійснюється за
допомогою виразів z = Tx та x = T −1z .
Отже, за допомогою зміни масштабу
по осях, повороту та переміщення системи координат стара сім’я еліпсів (рис. 1)
може бути трансформована в сім’ю кіл з
центром у точці ( z01, z02 ) та сім’ю деформованих еліпсів (рис. 2).


df1

dx1 M 
x1 − x1O
x1 − x1O x2 − x2O 
O
=
=

O

−
x
x
df1
df1
df1
2
2


dx2 M 
dx2 M 
dx1 M
O
O
O

⇒
x1 − x1O x2 − x2O 
df 2

=
O


df 2
df 2
dx
1 MO
x1 − x1


=
O
dx2 M 
dx1 M
−
x
x
df

O
O 
2
2
2
dx2 M 
O 
O
O
де МО – точка дотику, x1 , x2 - координати точки дотику.
Для того, щоб точка дотику була парето-оптимальною треба, щоб вона належала кривій АВ, тобто M O x1O , x2O ∈ AB .
При переході в нову систему координат значення M O x1O , x2O буде однако-

(

(

Рис. 2. Сім’ї деформованих еліпсів.

Пошук парето-оптимальних
рішень
У
змістових
термінах
ідея
розв’язання задачі пошуку паретооптимальних рішень полягає у визначенні
рівняння кривої АВ в багатовимірному
просторі досліджуваних параметрів. Вище зауважувалося, що лінія Парето, або
крива АВ, проходить через точки дотику
ізоквант. Причому при переході в нову
систему координат ця її властивість не
змінюється, вона, як і раніше, залишається геометричним місцем точок дотику ліній другого порядку нової сім’ї f1 з лініями сім’ї f 2 (рис. 2).
Отже, у цих точках дотична та нормаль до ізоквант сім’ї f1 збігаються з дотичною та нормаллю до ізоквант сім’ї f 2 ,
що дозволяє сформувати систему рівнянь
типу

)

)

вим, як для сім’ї f1 , так і для f 2 , у зв'язку
з чим в новій системі координат початкова система рівнянь набуде такого вигляду:
df1
df1


= 2(z1 − z 01 )
= 2(z 2 − z 02 )
dz1

dz 2



df 2
df 2
= 2λ1 z1 
= 2λ2 z 2 
dz1
dz 2


Отже, знаючи одну координату точки,
вже з нової системи рівнянь, можна визначити значення іншої точки за формулою
z02
.
z2 =
λ2  z01 

1 − 1 −
λ1 
z1 
Можна показати, що в багатовимірному випадку координати точок, що належать лінії Парето, можна визначити за
аналогічною формулою
z0 m
zm =
λ  z 
1 − m 1 − 01 
λ1 
z1 
де

z0 m – m-та координата центру сім’ї
f1 у новій системі координат; λm – власне
значення квадратичної форми f1 .
Отже, знаючи координати центру
сім’ї f1 – (z01, z02 ,...z0m ) , власні значення
квадратичної форми f1 – (λ1 , λ2 ,..., λm ) та
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змінюючи значення координати z1 в діапазоні [0, z01 ] , можна обчислити інші координати точок, що належать лінії Парето. Застосування зворотних перетворень
системи координат дозволяє отримати
парето-оптимальні рішення у початковій
системі координат.
Висновок
Запропонований метод дозволяє
отримати з парето-оптимальної області
критеріїв за значенням одного будь-якого
заданого параметру – увесь набір параметрів складного об’єкту, а також значення
критеріальних функцій у багатовимірному критеріальному просторі.
Окрім цього застосувавши до запропонованого методу підходи описані в [7]
можна знайти єдиний оптимальний варіант рішення. Відтак, необхідно пам’ятати,
що принципова складність завдань вибору при багатьох критеріях полягає в неможливості апріорного визначення того,
що називати найкращим варіантом рішенням. Тому при прийнятті рішень дослідники повинні не тільки покладатися
на свої досвід та інтуїцію, а й звертатися
до добре розробленим в даний час математичним моделям підтримки прийняття
рішень, що дозволяють коректно вибирати найбільш кращі альтернативи з наявних [8, 9]. Адже, від того, наскільки грамотно, кваліфіковано здійснюється підтримка прийняття рішень, залежить успішність подальшого розвитку всього дослідження, проектування і розробки в цілому.
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Инструментарий формальных грамматик предлагается применить для описания преобразований модулей данных с учетом функций защиты в эталонной модели. Предлагаемая модель трансляции модулей данных на основе предложений контекстно-свободной
грамматики обеспечивает адекватное представление межуровневого преобразования
для безопасного взаимодействия в процессе перехода между иерархическими уровнями
эталонной модели

Введение
Защита информации представляет
одну из наиболее приоритетных государственных задач в современных условиях
непрерывного развития и продвижения на
рынке беспроводных услуг. Конфиденциальность и целостность информации в
беспроводных сетях стандартов IEEE
802.11, IEEE 802.16-2001, IEEE 802.16e2005 обеспечивают средства физического
уровня, идентификации набора служб,
управления доступом к среде передачи,
механизмы WEP и WPA аутентификации
и шифрования с использованием соответственно статических и динамических
ключей [1, 2]. В военной связи безопасность передачи обеспечивается применением технологии DSSS с модуляцией по
схеме CCK ключей дополнительного кода
для преобразования данных. Предложенный в [3] метод предусматривает введение в беспроводных сетях дополнительного уровня как модификацию сетевого
уровня для реализации функции защиты
информации, а также применение любого
алгоритма шифрования. Как средство для
установления связей между функциями
эталонной модели (ЭМ) и точной ориентировки в их многообразии, рассмотренный в работе [4] подход к кластеризации

функций ЭМ с применением инструментария сетей типа RBF и MLP выявил отличное от существующего в классической
ЭМ распределение состава функций между иерархическими уровнями. В работе
[5] предложена модель трансляции как
адекватного межуровневого преобразования данных предложениями контекстносвободной грамматики (КС-грамматики) с
целью переклассификации функций ЭМ.
Целью данной статьи является развитие подхода, предложенного в [5], для
межуровневого преобразования модулей
данных с учетом функции защиты в ЭМ.
Постановка задачи
n

Известно множество X 0 = U X i ( n
i =1

- число уровней ЭМ ВОС) параметров
распределённых по уровням ЭМ функций
преобразования данных в составе с параметрами функций обеспечения целостности данных, шифрования и аутентификации. Функции преобразования модулей
данных (PDU) реализуют также процедуры инкапсуляции и деинкапсуляции соответственно на передающей и принимающей станциях, формируя вложенные заголовки при добавлении к информации от
выше расположенных уровней собствен-
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ного заголовка. В беспроводной сети с
технологией DSSS на подуровне PLCP
физического уровня протокольные адреса
преобразуются в эквивалентные им аппаратные адреса, содержащиеся в формате
инкапсулируемого в аппаратном фрейме
сообщения протокола ARP преобразования адресов набора протоколов TCP/IP [6,
7]. Параметры функций обеспечения защиты информации представлены в заголовке фрейма PDU подуровня PLCP и в
заголовке MAC-фрейма, где указываются
схема кодирования (поле Service) и технология шифрования (WEP, WPA, WPA2).
Технологии WPA, WPA2 отличаются использованием усовершенствованного протокола шифрования с динамическими
ключами и криптографической контрольной суммой, подтверждающей целост-
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ность информации (контрольная сумма
представляется функцией адреса источника, адреса назначения и поля данных).
Предусмотренные стандартами 802.11
функции аутентификации в основе протокола EAP, отличающегося простотой реализации в аутентификаторе (точке доступа), выполняются с предварительным
туннелированием, защищая от атак типа
«man-in-middle», «session hihacking».
Структуру MAC-фрейма представляют
заголовок, данные и трейлер. В заголовке
с общей длиной 24 – 2340 байт в поле
контроля фрейма длиной 2 байта содержится параметр, характеризующий технологию шифрования. На рис.1 представлен
формат фрейма PDU подуровня PLCP с
вложенным MAC-фреймом в структуре
фрейма PPDU.

Рис. 1. Формат фрейма подуровня PLCP для метода передачи DSSS
с вложенным фреймом MAC-уровня.

Заголовок в формате фрейма (см.
рис.1) включает поля преамбулы, предназначенные для обеспечения синхронизации в приемной станции пакетов (Sync со
строкой, состоящей из единиц, с максимальным размером 128 бит) и фреймов
(SFD со строкой 1111 0011 1010 0000 для
длинного формата и 0000 0101 1100 1111
для короткого формата). Результат инкапсуляции данных и заголовка представляют 2 вложенных заголовка в структуре
фрейма подуровня PLCP.

Модель трансляции фрейма
Модель трансляции фрейма PPDU
со структурой на рис.1 представляет множество правил продукций метаязыка ЭМ с
G = VT ,VH ,σ , P ,
где
КС-грамматикой

VT = {0,1, A, B, C, D,..., LH , FCS} - алфавит
терминальных символов с обозначениями
LH для задаваемых параметров в заголовках фрейма, FCS для контрольной
суммы
и
множествами
{0,1} и
{A, B, C , D,...}, используемыми при формировании последовательностей битов
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заголовков

и

фрейма;
вспомогательный алфавит нетерминальных символов (метапеременные, используемые в левой части правил множества
P ); SS - вспомогательная метапеременная, введенная для формирования заголовка; σ = PPDU ∈ VH - начальный нетерминальный символ; P - множество праVH = {PPDU , ÇÀÃÎËÎÂÎÊ

PPDU

тела

, ÄÀÍÍÛÅ , ÒÐÅÉËÅÐ, SS }

→ ÇÀÃÎËÎÂÎÊ

PPDU

ÇÀÃÎËÎÂÎÊ

вил продукций типа ξ → v , где
ξ ∈ VH , , v ∈ F (V ) , F(V) – свободная полугруппа слов над алфавитом V = VT ∪ VH
[8]. В системе правил будем использовать
обозначение ε для пустой цепочки. Множество P представляет систему следующих правил:

| ÇÀÃÎËÎÂÎÊ

ÄÀÍÍÛÅ

→ SS LH FCS | SS LH ;

SS → 0 SS 1 | 0 SS | 1 SS | ε ;
ÄÀÍÍÛÅ

→ A | B | C ...;

Формирование последовательности битов модуля PPDU
Преобразование фрейма в последовательность битов выполняется с использованием схемы CCK дополнительных
кодов и механизма шифрования WEP на
MAC-уровне, учитывая скорости передачи, предоставляемые стандартом 802.11b.
Использование правил (2), (3) для заголовков физического и канального уровней

ÒÐÅÉËÅÐ

;

(1)
(2)
(3)

ÒÐÅÉËÅÐ → FCS

.
(4)
обеспечивает последовательности, соответствующие скоростям передачи 5,5
Мбит/с и 11 Мбит/с, регламентированным
в высокоскоростной технологии DSSS. В
результате подстановок по правилам (2),
(3) цепочки терминалов для заголовка физического уровня длинного и короткого
форматов с указанием скорости передачи,
равной 5,5 Мбит/с, представляются соответственно в виде:

11
…
12
311111001110 1000000011 0111000000 LHFCS ,
128

11
…
1
2
310000 01011100 111100110111000000LHFCS
56

Ряд подстановок, соответствующих
скорости передачи, равной 11 Мбит/с,
приводит цепочки терминалов для заго-

(5)

ловка длинного и короткого форматов к
виду:

11
…
12
31111100111010000001101110000000LHFCS ,
128

11
…
12
310000 01011100 1111011011 10000000LHFCS .
56

Цепочки терминалов (5), (6) содержат последовательности битов, в которых
равные нулю 154-й и 82-й биты определяют кодирование по схеме CCK. Аналогично сформированные цепочки терминалов для заголовка MAC-фрейма содержат
в последовательности битов равный 1 па-

(6)

раметр, определяющий механизм WEP
шифрования.
Выводы
Описанный инструментарий формальных грамматик предназначен для
описания преобразований модулей данных с учетом функций обеспечения целостности информации в беспроводной
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компьютерной сети с технологией DSSS в
процессе межуровневого взаимодействия
на основе эталонной модели. С применением предлагаемой модели трансляции
модулей данных на основе предложений
контекстно-свободной грамматики получено адекватное представление последовательности битов, характеризующей
безопасное межуровневое взаимодействие
в процессе перехода между иерархическими уровнями эталонной модели.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ МАТРИЦ
В КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Приазовский государственный технический университет
Приведена классификация методов коллаборативной фильтрации. Описаны математические основы метода понижения размерности измерений на основе сингулярного разложения матриц (SVD). Представлен подход нормализации данных с использованием базовых прогнозов. Показаны результаты экспериментов реализации метода

Введение
В настоящее время всемирная паутина – глобальное хранилище информации, объем которой постоянно увеличивается. Поэтому часто пользователи сталкиваются со сложной задачей поиска информации, которая бы соответствовала их
предпочтениям. Для решения этой задачи
используют рекомендательные системы,
которые автоматически предоставляют
рекомендации пользователям на основании уже совершенных действий (покупок,
выставленных рейтингов, посещений и
т.д.) и результатах обратной связи (заказы
в магазинах, переход по ссылкам и т.п.). В
первую очередь такие системы востребованы в электронной коммерции, но их использование может быть расширено на
справочные центры, поиск по программному обеспечению, научным статьям и
т.п. Это приведет к значительной экономии времени потребителя на поиски необходимого объекта.
Одним из подходов разработки рекомендательных систем является использование методов коллаборативной фильтрации (КФ). Коллаборативная фильтрация
– класс методов построения рекомендаций (прогнозов) на основе известных
предпочтений (оценок) группы пользователей. Например, ресурс Либрусек представляет более 290 тыс. книг и каждый
месяц более 3000 обновлений [1]. Пользователи оценивают прочитанные книги. На
основе этих оценок другие читатели могут определить, понравится ли им эта
книга. Для оптимизации данного процесса возможно использование рекомендательных систем на основе КФ.

Основная идея алгоритмов КФ заключается в предложении новых элементов для конкретного пользователя на основе предыдущих предпочтений пользователя или мнений других единомышленников пользователя.
На сегодняшний день исследователи
разработали целый ряд алгоритмов КФ [23], которые можно разделить на следующие основные категории:
1. Методы, основанные на анализе
имеющихся оценок, – анамнестические 1
методы (Memory-based). Эти алгоритмы
опираются на статистические методы,
чтобы найти группу пользователей близких к целевому пользователю. Этот подход еще называют метод ближайших соседей: использование предшествующих
оценок, сделанных клиентом, и анализ
оценок других пользователей, которые
имеют подобные предпочтения. Тогда рекомендации (прогноз) для целевого пользователя формируются на основании вычисления некой меры похожести по всем
накопленным данным.
2. Методы, основанные на анализе
модели данных, – модельные методы
(Model-based). В этом случае сначала по
совокупности оценок формируется описательная модель предпочтений пользователей, товаров и взаимосвязи между ними, а затем вырабатываются рекомендации на основании полученной модели.
Процесс формирования рекомендаций
разбивается на два этапа: обучение моде-

1
АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ, АНАМНЕЗ [нэ], -а, м.
(спец.). Совокупность медицинских сведений, получаемых путем опроса обследуемого и знающих его лиц.
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ли в отложенном режиме и достаточно
простое вычисление рекомендаций на основе существующей модели в реальном
времени. Эти алгоритмы могут быть основаны на вероятностном подходе [3],
кластерном анализе [4], анализе скрытых
факторов [5].
3. Методы, основанные на объединении предыдущих алгоритмов, – гибридные методы.
Эти подходы в свою очередь могут
быть еще разбиты далее на группы методов. Так, методы первой группы, основанные на соседстве (близости), разделяются на методы анализа сходства пользователей (User-based) или сходства элементов (Item-based). Целью обоих направлений является выделение схожих
объектов в группы на основе матрицы
оценок [1-3]. В первом случае определяется сходство пользователей: найти других пользователей, чьи прошлые оценки
поведения похожи на те, что и у текущего
пользователя, и использовать их оценки
элементов для прогнозирования предпочтения текущего пользователя. Второй
подход основан на сходстве элементов [6,
7]. Если два элемента, как правило, имеют
одинаковые оценки пользователей, то они
похожи, и пользователи должны иметь
аналогичные предпочтения для подобных
элементов.
Коллаборативная фильтрация на основе сходства пользователей (User-based)
имеет высокую точность. Однако недостатком является ресурсоемкость (требование к памяти) и сложность (количество
вычислений, требуемое для получения
рекомендаций). К тому же вычисление
степени близости может производиться
только в реальном времени, так как данные о текущей транзакции становятся
доступными только в момент выработки
рекомендаций. Поэтому данный метод
может применяться только к относительно небольшим базам данных.
В алгоритме на основе сходства
элементов (Item-based) степень близости
анализируемого элемента ко всем остальным может быть вычислена в отложенном
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режиме. Поэтому этот алгоритм оказывается более эффективным с точки зрения
времени формирования рекомендаций
благодаря возможности проведения отложенной предобработки данных.
Несмотря на легкость понимания и
реализации описанных выше методов, у
них есть ряд недостатков. Во-первых,
возникают трудности при прогнозе предпочтений для новых пользователей или
при появлении новых элементов, т.к. для
них еще нет оценок. Во-вторых, для расчета предпочтений необходимо хранить
всю матрицу данных. В-третьих, ограничивается возможность методов при обработке больших объемов данных, т.к. выполнение большого количества операций
для вычисления степени похожести затрудняет выдачу рекомендаций в реальном времени. Большой объем матрицы
предпочтений затрагивает также проблему избыточности данных. Как правило,
пользователи и элементы делятся на
группы с аналогичными профилями
предпочтений. Например, многие научнофантастические фильмы будут нравиться
в аналогичной степени тем же наборам
пользователей.
Вследствие этого, возникает задача
в понижении размерности матрицы оценок. Такие задачи решают методы второй
группы модельные методы (Model-based).
Эти методы направлены на поиск закономерностей на основе обучающих данных.
Такой подход является комплексным и
даёт более точные прогнозы, так как помогает раскрыть скрытые факторы, объясняющие наблюдаемые оценки.
В этом случае возможен вариант
объединения пользователей (элементов) в
кластеры (профили) с помощью некоторого индекса сходства. Элементы и оценки, выставленные пользователями из одного кластера, будут использоваться для
вычисления рекомендаций. Кластерные
модели лучше масштабируются, т.к. сверяют профиль пользователя с относительно небольшим количеством сегментов, а не с целой пользовательской базой.
Сложный и емкий кластерный подсчет

78
ведется в оффлайн режиме. Эта задача
может быть выполнена на основе разных
математических подходов [4, 5], автором
выбран путь сокращения размерности с
помощью сингулярного разложения матриц (Singular value decomposition или
SVD) [8, 9].
Постановка задачи
Информационная
область
для
систем КФ состоит из пользователей,
которые выразили предпочтения для
различных предметов. Предпочтение
(оценка) часто представляется в виде
триплета (пользователь, предмет, оценка).
Эти оценки могут принимать различные
формы,
в
зависимости
от
рассматриваемой системы. Некоторые
системы используют вещественную или
целочисленную оценочную шкалу, такую
как 0-5 звезд, другие используют
бинарные или тройные меры. Множество
всех триплетов оценок формирует
разреженную
матрицу,
называемую
матрицей оценок. Пары (Пользователь,
предмет), в которых пользователи не
отдали предпочтение предмету, являются
неизвестными значениями этой матрицы
(Табл. 1).
Таблица 1. Матрица оценок
Элемент
1
Пользователь 1
3

Элемент
2
?

Элемент
3
2

Пользователь 2

?

4

3

Пользователь 3

5

4

?

При использовании системы КФ
необходимо решить две задачи: 1)
спрогнозировать
оценку
или
предпочтение,
которое
пользователь
отдаст предмету; целью прогноза является
заполнение
в
матрице
оценок
недостающих значений; 2) выдача
рекомендации,
т.е.
формирование
ранжированного списка N элементов для
данного пользователя.
Определим
математические
обозначения для привязки различных
элементов модели рекомендательных
систем.
Генеральная
совокупность
состоит из набора пользователей U и

набора элементов I. I u - множество
элементов, оцененных пользователем u.
U i - множество пользователей, которые
оценили
элемент
i.
оценка
ru ,i пользователя u для элемента i. ru - вектор
всех оценок пользователя u. ri - вектор
всех оценок элемента i. ru и ri - средние
значения оценок пользователя u и
элемента
i
соответственно.
)
Рекомендательный прогноз – ru ,i .
Сингулярное разложение
матриц (SVD)
Суть метода в разложении матрицы
A ∈ M (n, m)
с
рангом
d = rank ( M ) ≤ min(n, m) в произведение
матриц меньшего ранга:
(1)
A = UDV T ,
где матрицы U ∈ M (n, d ) и V ∈ M (m, d )
состоят из ортонормальных столбцов,
являющихся собственными векторами
при ненулевых собственных значениях
T
T
матриц AA и A A соответственно и
U TU = V TV = I ,
а
D ∈ M (d , d )
 a1 0 0 


D =  0 . 0  - диагональная матрица
0 0 a 
d 

с
положительными
диагональными
элементами
a1 ≥ a2 ≥ K ≥ ad > 0 ,
отсортированными в порядке убывания.
Диагональные элементы матрицы D
a1 , a2 , K , ad представляют собой собственные значения, соответствующие ненулевым собственным векторам AAT и
AT A (столбцам U и V). Столбцы матрицы
U представляют собой, ортонормальный
базис пространства столбцов матрицы A,
а столбцы матрицы V – ортонормальный
базис пространства строк матрицы A.
Важным свойством SVD-разложения является тот факт, что если для k<d преобразовать
матрицу
D
в
матрицу
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 a1 0 0 


Dk =  0 . 0  ∈ M (k , k ) , состоящую
0 0 a 
k 

только из k наибольших диагональных
элементов, а также оставить в матрице U
и V только k первых столбцов, т.е. преобразовать
их
в
U k ∈ M (n, k )
и
Vk ∈ M (m, k ) , то матрица
T
(2)
A =U D V
k

k

k

k

будет являться лучшей аппроксимации матрицы A относительно нормы Фробениуса среди всех матриц с рангом k, т.е.
A − Ak ≤ A − A′
∀A′ ∈ M (n, m) ,
rank ( A′) = k .
Это усечение одновременно достигает двух целей. Во-первых, оно уменьшает размерность векторного пространства, снижает требования хранения и вычислительные требования к модели. Вовторых, отбрасывая малые сингулярные
числа, малые искажения в результате шума в данных удаляются, оставляя только
самые сильные эффекты и тенденции в
этой модели. Снижение воздействия шума улучшает способность предоставлять
высококачественные рекомендации.
Применительно к задаче коллаборативной фильтрации сингулярные разложения можно использовать в таком порядке:
1. Построить разложение (1);
2. Зафиксировать некоторое число
скрытых факторов k, которое, так или
иначе, описывает каждый элемент и
предпочтения каждого пользователя относительно этих факторов. При выборе
учесть k <<rank(A). Можно подбирать k,
исходя из размера сингулярных значений
матрицы, т.е. тех самых диагональных
элементов матрицы D: желательно отбрасывать как можно больше, но при этом
как можно более маленьких таких элементов;
3. Получить лучшую k-ранговую
аппроксимацию матрицы A в форме (2).
Когда преобразование (2) завершено, пользователи и элементы могут быть
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представлены в виде точек в k-мерном
пространстве. Представляем каждого
пользователя вектором из k факторов ru и
каждый продукт вектором из k факторов
ri , чтобы предсказать рейтинг пользователя u товару i, вычисляем их скалярное
произведение:
)
T
ru ,i = ri ⋅ ru = ri ⋅ ru
(3)
Можно сказать, что вектор факторов
пользователя
показывает,
насколько
пользователю нравится или не нравится
тот или иной фактор, а вектор факторов
продукта показывает, насколько тот или
иной фактор в продукте выражен.
Нормализация данных
Как
правило,
подавляющее
большинство оценок неизвестно, и
разреженность
матрицы
оценок
достаточно высока. С другой стороны,
данные, которые уже имеются в матрице,
достаточно
субъективны.
Некоторые
пользователи – оптимисты, и их оценки
всегда высоки (среднее 4 из 5), другие
пользователи – циники, их оценки всегда
занижены (среднее 2,5 из 5). Кроме этого,
всегда есть элементы, которые нравятся
всем.
В целях борьбы с подгонкой
разреженных данных оценок, проводится
регуляризация моделей таким образом,
чтобы сократить вероятность появления
случайных связей между оценками,
которые не отражают действительность.
Регуляризация
контролируется
константами, которые обозначаются как
λ1, λ2, .... Точные значения этих констант
определяются перекрестной проверкой.
По мере их роста, регуляризация
становится все тяжелее.
Для того чтобы оптимизировать
производительность
выдачи
рекомендаций, важно нормализовать
оценки до вычисления матрицы подобия.
Это может быть достигнуто путем
вычисления
базового
прогноза
(предикатора), в котором инкапсулируют
отклонение пользователя и элемента.
Пары пользователь-элемент (u,i), для
которых оценки ru,i известны, составляют
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множество K. Базовый прогноз для
неизвестной оценки ru,i обозначается bu,i и
определяется формулой:
(4)
bu ,i = µ + bu + bi
где μ - общая средняя оценка; bu и bi параметры,
которые
показывают
наблюдаемое отклонение пользователя u и
элемента i соответственно от среднего
значения.
Теперь выразим предпочтения (3) с
учетом базового прогноза (4).
)
T
(5)
ru ,i = µ + bu + b + ri ⋅ ru
Так как все параметры (3)
взаимосвязаны, то рассчитывать их
необходимо
вместе,
решив
задачу
наименьших квадратов.
)
∑ (ru ,i − µ − bu − b − ri T ⋅ ru ) 2
(6)
( i ,u )∈D

Для
минимизации
данного
выражения используется градиентный
спуск: берем частные производные по
каждому аргументу и двигаемся в
сторону, обратную направлению этих
частных производных.
min ∑ (ru ,i − µ − bu − bi − puT ⋅ qi ) 2 +
u ,i∈K

+ λ3 ( pu

2

+ qi

2

+ bu2 + bi2 )

qi ← qi + γ 2 (eu ,i ⋅ pu − λ2 ⋅ qi )
pu ← pu + γ 2 (eu ,i ⋅ qi − λ2 ⋅ pu )
bu ← bu + γ 1 ⋅ (ei , j − λ1 ⋅ bu )
bi ← bi + γ 1 ⋅ (ei , j − λ1 ⋅ bi )
)
ei , j = ri , j − ri , j
где γ1, γ2, λ1, λ2, λ3 – константы
регуляризации.
На
основе
представленных
математических
выкладок
были
проведены
исследования
по
использованию описанного метода. Для
оценки эффективности использовалась
среднеквадратичное отклонение.
1
(rˆu ,i − ru ,i )2
RMSE =
(7)
∑
n u ,i
где ru,i – известная оценка пользователя u
для элемента i, r)u ,i – спрогнозированная
оценка.

Результаты исследований
В качестве исходных данных
использовались таблицы базы данных с
оценками пользователей объемом – 20000
оценок, с данными о пользователях – 200
строк и данными о книгах – 1500 строк.
Первым
из
этапов
выдачи
рекомендаций является обучение модели
расчетов.
Качество
обучения
определяется погрешностью обучения и
выражается
среднеквадратичным
отклонением прогнозируемых оценок.
Для качественного обучения модели
необходимо
подобрать
параметры
обучения
таким
образом,
чтобы
погрешность
была
наименьшей
в
соответствии с заданной точностью.
Исследуемый параметр модели –
количество скрытых факторов k. Другие
параметры исследованы [9] и приняты:
коэффициент скорости обучения базового
отклонения
оценок
γ 1 = 0.007 ,
коэффициент скорости обучения факторов
γ 2 = 0.007 , коэффициент регуляризации
базового отклонения оценок λ1 = 0.005 ,
коэффициент регуляризации факторов
λ2 = 0.015 . Приняв за основу эти данные,
определи
оптимальное
количество
факторов, при точности ε=0,00001.
Результат показан в таблице 2.
Таблица 2. Изменение количества скрытых
факторов k
№ Количество
п/п факторов k
1
100
2
200
3
300
4
400
5
500
6
600
7
700
8
800
9
900
10
1000
11
1100
12
1200
13
1300
14
1400
15
1500

RMSE при
обучении
0.10303
0.09727
0.09598
0.09479
0.09204
0.08930
0.08655
0.08381
0.08106
0.07831
0.07557
0.07282
0.07008
0.06733
0.05236

RMSE при
тестировании
0.95778
0.94213
0.93274
0.92988
0.92742
0.92536
0.92380
0.92164
0.91978
0.91862
0.91776
0.91640
0.91564
0.91358
0.91243

Согласно полученным результатам
можно сделать вывод о том, что с
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увеличением
числа
факторов,
погрешность прогнозов уменьшается. Для
исходных
данных
оптимальным
количеством факторов является k =1500.
Однако с увеличением числа факторов
возрастают вычислительные затраты и
время обучения.
В
работе
[7]
автором
был
рассмотрен
метод
коллаборативной
фильтрации на основе сходства элементов
(Item-based). Дальнейшие исследования
были
направлены
на
сравнение
результатов этого метода с методом,
рассмотренным в настоящей статье.
Немаловажным фактором является время
обучения модели. Результаты этих
исследований показаны в таблице 3.
Таблица 3. Сравнение по времени
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Объем
обучающих
данных
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000

Время обучения (чч:мм:сс)
SVD

Item-based

0:09:17
0:15:29
0:21:42
0:27:54
0:34:07
0:41:15
0:58:52
1:12:24

0:23:33
0:45:12
1:03:25
1:32:16
1:54:47
2:19:14
2:57:26
3:29:21

Результаты
подтвердили,
что
уменьшение размерности матрицы оценок
значительно сокращает время обучения
модели. Исследования по изменению
качества показали, что RMSE с
использованием SVD уменьшилась на 2%.
Учитывая,
что
время
при
этом
уменьшилось почти в 3 раза, то
использование сингулярного разложения
применительно к рассматриваемой задаче
действительно эффективно.
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ПРОЦЕДУРА СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ
ЩОДО НАПРАЦЮВАНЬ НА ВІДМОВУ В СИСТЕМІ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
Розглянуто процедуру статистичної обробки даних щодо напрацювань на відмову в системі експлуатації радіотехнічних засобів, яка полягає в побудові кривої забезпеченості
для двох варіантів її апроксимації та вибору більш ефективного варіанту шляхом перевірки статистичних даних на лінійність

Вступ
Радіотехнічні засоби забезпечення
польотів призначені для підтримки безпеки та регулярності польотів повітряних
суден. Для збереження високого рівня надійності цих засобів використовується
система їх експлуатації. У загальному випадку до складу системи експлуатації ряд
організаційних елементів, у яких реалізуються основні та допоміжні процеси: використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт, обробка статистичних даних тощо.
Процес обробки статистичних даних
виконується на всіх етапах життєвого циклу радіотехнічних засобів. До основних
задач обробки даних можна віднести побудову статистичних моделей функціонування радіотехнічних засобів, оцінювання
їх окремих параметрів за певний інтервал
спостереження, прогнозування технічного
стану обладнання, визначення ресурсу
тощо.
Одним із джерел статистичних даних для обробки є напрацювання на відмову конкретного радіотехнічного засобу.
Під час обробки даних для вирішення ряду задач застосовуються теоретичні (аналітичні) криві забезпеченості, які для випадку теорії надійності представляють
собою залежності ймовірності безвідмовної роботи від сукупності статистичних
даних щодо напрацювань на відмову.
Постановка завдання
Аналіз показує [1 – 7], що під час
побудови кривих забезпеченості намага-

ються їх апроксимувати єдиним законом
(наприклад, лінійним) за допомогою методу найменших квадратів, тобто отримати середньоквадратичну апроксимацію.
Крім того, у теорії класичної математичної статистики були здійснені спроби використання апроксимації на основі усічених розподілів ймовірностей.
Альтернативним варіантом апроксимації емпіричних кривих може бути використання полігональних регресій (ломаних ліній), що стало можливим завдяки
застосуванню модальних функцій під час
їх побудови. Аналіз літератури показав,
що питанням використання цих апроксимацій в теорії надійності приділена недостатня увага. Використання полігональних регресій у теорії надійності могло б
дозволити більш коректно розраховувати
величини екстремальних ймовірностей
виникнення відмов у радіотехнічних засобах (мінімальне значення відмови для
рівня значимості p = 0,01 та p = 0,001 ).
Основна частина
Як відомо, для опису надійнісних
характеристик радіотехнічних засобів,
зазвичай, використовують експоненціальний закон розподілу.
Під час проектування, розробки та
модернізації засобів радіотехнічного забезпечення польотів використовують наступні характеристики надійності цих засобів:
– середнє напрацювання на відмову,
– середній час відновлення,
– коефіцієнт готовності,
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– коефіцієнт технічного використання,
– гамма-процентний коефіцієнт надійності тощо.
Іноді виникають потреби визначення екстремальних значень напрацювань
(мінімальних та максимальних значень)
для визначення, наприклад, періодичності
технічного обслуговування або ресурсу
засобів радіотехнічного забезпечення
польотів.
Прагнення описати сукупність випадкових величин єдиним законом розподілу ймовірностей (наприклад, трьох та
чотирьох параметричною) є достатньо
складним. Доцільність використання полігональної регресії у під час вирішення
такого типу задач була розглянута в [6].
Побудова кривої забезпеченості
зводиться до нанесення ранжованих даних логарифмів відмов ln(ti ) на сітку
квантилів U p нормального розподілу. У
випадку побудови лінійної апроксимації
y ( x) = a0 + a1 x її коефіцієнти a0 та a1 знаходимо із системи рівнянь
na0 + a1 ∑ xi = ∑ yi ,

i
i

2
a0 ∑ xi + a1 ∑ ( xi ) = ∑ xi yi ,
i
i
 i
де n – обсяг вибірки.
Аналітичні співвідношення для коефіцієнтів лінійної апроксимації визначаються як
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Розглянемо випадок апроксимації за
допомогою кусково-лінійної полігональної
регресії.
Тоді
при
цьому
+
+
y ( x) = a0 + a1 x + a2 x , де x = xh(x) , де
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h(x) – функція Хевісайда. Коефіцієнти
a0 , a1 та a2 знаходимо, вирішуючи системи рівнянь

yi ,
na0 + a1 xi + a2 xi+ =

i
i
i

2
+
a0 xi + a1 ( xi ) + a2 xi xi =
i
i
 i
2

+
+
xi+ =
a0 xi + a1 xi xi + a2
i
i
 i

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑x y ,

∑

∑

∑( ) ∑ x

i i

i

+
i yi .
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Використання полігональної регресії передбачає знаходження точки переходу від однієї лінії до іншої (точки перемикання). У цій роботі розглядається
найпростіший випадок полігональної регресії, коли точка перемикання відповідає
медіані розподілу ( U p = 0 ).
У загальному випадку задача побудови кривих забезпеченості за допомогою
полігональної регресії може бути вирішена трьома варіантами методів: графічним,
графоаналітичним та аналітичним.
Крім того, для обґрунтування використання полігональної регресії доречно
провести дослідження на лінійність вибіркових даних. Для цього може бути запропонований наступний підхід, що виконується у такій послідовності:
1. На основі вибіркових даних будують графік у системі координат, де абсцисою є квантилі нормального розподілу, а ординатою – логарифми ранжованих
вибіркових даних у порядку їх зменшення.
2. Методом найменших квадратів
виконують лінійну апроксимацію вибіркових даних.
3. Знаходять відхилення (зі знаками)
емпіричних точок від лінійно апроксимованого значення. Емпіричні ймовірності
для кожної точки визначаються за формулою:
P = 0,5 −

i
,
n +1

де i – номер відліка.
4. Знаходять кумулятивну суму всіх
відхилень K i і будують відповідний гра-
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фік у координатах, де абсцисою є логарифми ранжованих у порядку зменшення
вибіркових даних, а ординатою – відповідні значення кумулятивної суми.
5. Знаходять розмах R між глобальними максимальним та мінімальним значеннями кумулятивної суми всіх відхилень.
6. Знаходять стандартне відхилення
всіх емпіричних точок від лінійної регресії S .
7. Знаходять значення відношення
R / S , яке порівнюють з табличними даними, наведеними у роботі [6]. У випадку,
коли розраховане значення перевищує
наведене у таблиці значення, приймається
рішення, що лінійність не дотримується.
Тоді доцільно використовувати полігональну регресію.

Розглянемо запропоновану методику на конкретному прикладі.
Джерелом даних для аналізу була
обрана статистика відмов вторинного радіолокатора “Корінь-АС”. Результати побудови кривої забезпеченості для досліджуваного варіанту напрацювань на відмову наведені на рис. 1. Ця статистика
відмов являє собою експоненціально розподілену випадкову величину.
На рис. 1 у вигляді точок на сітку
квантилів нормального розподілу нанесені логарифми відмов радіотехнічного засобу в порядку зменшення за їх абсолютним значенням. Пунктирною лінією зображена лінійна апроксимація вибіркових
даних, а суцільною лінією – апроксимація
за допомогою кусково-лінійної полігональної регресії у точці перемикання
( U p = 0 ).

ln(ti )

Up
Рис.1. Побудова кривих забезпеченості значень напрацювання на відмову

Після розрахунку коефіцієнтів лінійної та кусково-лінійної апроксимації
для наведеного випадку статистичних даних можна записати аналітичні співвідношення для відповідних апроксимуючих
функцій

лень дійсних вибіркових значень від апроксимаційної функції, взятих з відповідними знаками. Кумулятивна крива може
бути описана співвідношенням

y ( x) = 5,677 − 0,455 x ,

Кумулятивні криві залишків для лінійної апроксимації та полігональної регресії вибіркових даних наведені на
рис. 2.

y ( x) = 5,575 − 0,591x + 0,271x + .
Кумулятивна крива залишків являє
собою накопичену послідовність відхи-

K i = ∑ (ln(t j ) − y ( x j ) ) .
i

j =1
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Ki

i
Рис. 2. Порівняння кумулятивних кривих залишків для випадку єдиної лінійної
та полігональної регресії

Обчислене значення відношення
R / S = 13,587 перевищує відповідне табличне порогове значення, що становить
R / S = 10,09 [6]. Це свідчить про доцільність використання полігональної регресії
для опису статистичних даних щодо напрацювань на відмову засобів радіотехнічного забезпечення польотів.
Висновки
Запропонована нова методика апроксимації статистичних даних у сфері надійності, що заснована на використанні
полігональної регресії. Як засвідчили результати обробки експериментальних даних, ця методика дозволяє виконати
більш ефективну оцінку показників надійності радіотехнічних засобів забезпечення польотів. Отримані результати можуть бути використані для обробки статистичних даних під час розробки, функціонування та модернізації систем експлуатації радіотехнічних засобів забезпечення польотів.
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ПРО ОДИН КЛАС МУЛЬТИАГЕНТНИХ МЕРЕЖ
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ СТРУКТУРАМИ
Вінницький національний технічний університет
Розроблено математичний апарат для мультиагентних мереж, в яких в якості агентів
виступають люди, що приймають рішення або здійснюють вибір, та побудована топологічна класифікація. Побудовано систему алгоритмів для розв’язання сукупності важливих для практичного застосування задач з управління виробничими та організаційними
структурами

Вступ
Підвищення ефективності управління виробничими та організаційними структурами є потужним напрямком дослідження та практичного застосування інформаційних технологій. Розвиток систем
підтримки прийняття рішень, розвиток
технологій для підбору працівників призводить до того, що в якості елементів
управління виробничими та організаційними структурами, як правило, виступають не тільки люди, які приймають рішення (надалі будемо їх називати агентами), але й окремі фрагменти інтелектуальних технологій, програмного забезпечення та роботів.
Магістральним напрямком розвитку
досліджень є розробка понятійного та математичного апарату для моделювання
специфічних особливостей управління,
яке здійснюється людиною. Причому моделювання управлінської діяльності людини як індивідуальної, так і колективної.
Потужним напрямком моделювання
є мультиагентні мережі. В якості агентів
можуть виступати: програмне забезпечення та інтелектуальні технології, роботи чи люди.
Дослідження мультиагентних мереж, які складаються із агентів, що
зв’язані між собою, є перспективним як
для розробки потужного апарату для моделювання, так і для розробки відповідних інформаційних технологій для підтримання управління у виробничих та організаційних структурах.
Аналіз останніх досліджень

Мультиагентні системи можна використати для колективного управління,
яке важко або неможливо здійснити за
допомогою єдиного цілого. Вони застосовуються в широкому діапазоні від робототехніки, та до ліквідації надзвичайних
подій, управління виробничими, організаційними, соціальними та економічними
структурами. Головною особливістю мультиагентних систем є те, що в них можуть проявлятися самоорганізація, а також інші складні парадигми управління
навіть за умови, коли індивідуальні стратегії агентів є досить простими. Для прикладу можна привести [1–6].
Однією з найважливіших проблем в
мультиагентних системах є розробка математичного апарату для опису спільної
діяльності. Багато ускладнюючих факторів, серед яких слід виділити відсутність
«центрального контролера» та роззосередження координації діяльності з управління між всіма агентами.
Особливо важливою є ситуація, коли агенти є людьми, які опрацьовують
інформацію та приймають рішення. Деякі
результати вже отримані. Наприклад для
проблеми вибору лідера множиною агентів та подальшого призначення лідером
задач агентам на виконання [7]. Також
отримано ряд результатів щодо поділу
агентів на групи таким чином, що кожен
із них знає, в якій групі він особисто перебуває [8]. Для цих задач всі агенти є рівними, а координація здійснюється тільки
між агентами, які належать до одного
класу.
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В останні роки отримано також ряд
результатів щодо управління в організаційних та соціальних системах [9,10].
В [11] розглянуто форми та методи
діяльності в корпоративних інформаційно-аналітичних системах, запропоновано
підхід до опису аналітичної діяльності на
основі сценарного підходу та розроблена
методика для формування відповідних
сценаріїв.
В [12] розглянуто сценарій, за якого
лідери повинні підбирати команду за
умови наявності певних обмежень. Розроблено ефективний алгоритм для досягнення лідером заданої мети.
Просуванню в розвитку алгоритмів
та способів опису мультиагентних систем
заважає відсутність достатньо потужної
моделі для опису управлінської діяльності
людини. Недавно в [13,14] для опису виробничих та організаційних систем запропоновано використовувати властивість людини-оператора (агента) приймати рішення та оцінювати рівень їх виконання. З метою моделювання діяльності
людини-оператора вводяться два простори. Перший – це простір А можливих для
вибору стратегій діяльності людини. Другий – це простір простором А0 результатів
діяльності людини (результатів виконання відповідних стратегій). В цьому випадку діяльність людини-оператора може бути представлена певним оператором а,
який діє із простору А в простір А0: а:
А→А0.
В [13,14] побудовано математичний
апарат для моделювання діяльності людини-оператора, передовсім – управлінської. Для цього розроблено універсальний
метод для розбиття простору А можливих
для вибору стратегій та простору А0 результатів діяльності людини на вісім непересічних класів, які названі компонентами інформаційного простору. Далі побудовано новий клас математичних операторів, що діють в цих просторах а:
А→А0. Ці оператори названі двокомпонентними абстрактними інформаційними
автоматами (2АІА). Показано, що мінімальна кількість різних операторів, які здат-
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ні повністю описати довільну діяльність
над просторами А та А0 складає 16 різних
типів 2АІА.
Таким чином, кожен із типів 2АІА
здатний при здійсненні діяльності відбирати стратегії лише із певної підмножини
простору можливих стратегій А та здійснювати діяльність лише в рамках певної
підмножини простору А0.
В [15] доведено, що між введеними
в [13,14] типами 2АІА існують 16 взаємин, в якості яких виступають оператори
переведення одного типу 2АІА в інший та
здійснено дослідження отриманої некомутативної групи автоморфізмів.
Мета
Розробка математичного апарату
для опису мультиагентних систем, в яких
2АІА виступають в якості агентів, та побудова алгоритмів для розв’язання сукупності важливих для практичного застосування задач з управління виробничими та
організаційними системами.
Постановка задач
1. Розробити математичний апарат
для опису мультиагентних мереж на основі моделювання агентів як двокомпонентних абстрактних інформаційних автоматів.
2. Розробити топологічна класифікація для таких мультиагентних мереж.
3. Побудувати систему алгоритмів
для розв’язання сукупності важливих для
практичного застосування задач з управління виробничими та організаційними
структурами за допомогою мультиагентних мереж.
Розв’язання задач: теорія
Всю сукупність агентів позначимо
як {A}. Позначимо тип діяльності агента
через ti, i=1…16, а саму множину типів
агентів через {T}. Може мати місце ситуація, коли декілька агентів мають один і
той же тип діяльності ti, будемо в цьому
випадку використовувати позначення niti,
де ni=1…Ni – кількість агентів, які мають
тип ti. Таким чином, агент характеризується параметром niti∈A.
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Введемо в розгляд пару типів
(njtj,niti). Дамо визначення.
Визначення 1. Пару (njtj,niti) будемо
називатися зв’язком між відповідними
агентами.
Визначення 2. Зв’язок називається
асиметричним, коли в ньому виділено,
який із агентів є початковим, а який – кінцевим. В іншому випадку зв’язок називається симетричним.
Визначення 3. Сукупність агентів
{A} та сукупність зв’язків між ними будемо називати мережею мультиагентної системи.
В загальному випадку один агент
може бути зв’язаний із декількома іншими агентами.
Враховуючи визначення 1 та 2, легко бачити [16], що такий опис мультиагентної мережі еквівалентний завданню певного графа, який має орієнтовані та неорієнтовані ребра. Точками графа є агенти, а ребрами – зв’язки.
Таким чином, довільна мультиагентна мепрежа в рамках моделювання агента за допомогою 2АІА може бути представлена у вигляді графу із орієнтованими
та неорієнтованими ребрами.
Розглянемо спеціальний тип мультиагентної мережі.
Визначення 4. Мультиагентна система називається «мультиагентною мережею спеціального типу» (МАМСТ), коли
агенти із різними типами 2АІА є тотожними і вони мають однакові зв’язки із
агентами інших типів.
Для МАМСТ справедливі такі теореми.
Теорема 1. Всі можливі варіанти
МАМСТ зводяться до конечної кількості
варіантів із 16 типів 2АІА.
Доведення. Оскільки всі агенти є тотожними, то всі агенти із одним типом
2АІА можуть розглядатися як одна вершина відповідного графу.
Теорема 2. Всі можливі типи топологічних структур для МАМСТ є такими:
без топологічної структури, від одної до
чотирьох орбіт включно (всього 15 різних
варіантів), одна чи дві діадні орбіти (три

варіанти), одна орбіта та одна діадна орбіта (4 варіанти), соціон.
Кількість варіантів розраховується
як кількість сполучень без повторів.
Всього може бути 22 варіанти топологічної будови МАМСТ (враховуючи без топологічної структури).
Доведення в основному повторює
доведення теорем із [14,15]. Нагадаємо
[14,15], що соціон є структура, яка складається із всіх 16 типів 2АІА за умови,
коли задіяні всі можливі зв’язки між типами. З топологічної точки зору соціон є
дискретним представленням букету із шести кіл або двовимірної сфери із сімома
вклеєними плівками Мебіуса.
Зауваження. При формулюванні теореми враховано, що зв’язки між агентами можуть бути задані довільно.
Приклад 1. Прикладом МАМСТ є
організаційна чи виробнича структура, в
якій функціональні обов’язки виконуються більш ніж одним агентом, а зв’язки між
агентами відповідають зв’язкам між робочими місцями. При цьому така структура не розділена на окремі підструктури.
Визначення 5. Мультиагентна система називається «мультиагентною мережею загального типу» (МАМЗТ), коли
агенти із різними типами 2АІА не є тотожними і вони мають не однакові зв’язки із
агентами інших типів.
В цьому випадку необхідно враховувати зв’язки не тільки між типами
2АІА, але й між агентами. Для МАМЗТ
необхідно враховувати вже не тільки тип
топологічної структури матриці зв’язків
між типами, але й кількість різних типів
структур, бо один і той же тип топологічної структури може бути представлений у
декількох варіантах. Наприклад, одна орбіта із одних і тих самих типів 2АІА може
бути в МАМЗТ представлена у декількох
різних варіантах (вона буде складатися із
різних агентів, які мають однакові типи
2АІА).
Для МАМЗТ теорема 2 буде справедлива також, але нею будуть задаватися
вже різні види топології зв’язків між агентами.
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Теорема 3. Всі можливі типи топологічних структур для МАМЗТ є такими:
без топологічної структури, від одної до
чотирьох орбіт включно (всього 15 різних
варіантів), одна чи дві діадні орбіти (три
варіанти), одна орбіта та одна діадна орбіта (4 варіанти), соціон. Кожна характеристика включає перелік кількості кожного із варіантів, які реалізовані на різних
агентах.
Приклад 2. Прикладом МАМЗТ може слугувати організаційна чи виробнича
структура, де різні агенти виконують різні
функціональні обов’язки. При цьому ця
структура може бути розділена на окремі
підструктури (наприклад, відділи чи цехи). При цьому кожна підструктура може
мати власний тип топології.
Прикладні аспекти
Розроблений формалізм може бути
застосовано для розв’язання нових класів
задач.
Задача 1. Технологія формування
оптимальних для управління та спільної
діяльності мережі із наявних агентів. Термін «оптимальність» розуміється в смислі найбільш ефективної діяльності кожного агента та їх сукупності у відповідності до [13–15].
Мережі такого типу створюються за
виконання таких умов.
1. Чотири симетричні відношення
між типами, що різняться за полюсами
«узагальнюючий – деталізуючий» не використовуються як неефективні для спільної діяльності та передачі інформації
(див. [14]).
2. Використовуються симетричні
взаємини передовсім ті, які мають вищий
коефіцієнт ефективності за [17].
3. Асиметричні взаємини повинні
відповідати технологічному ланцюжку чи
алгоритму прийняття рішень (послідовна
передача інформації, послідовне прийняття рішення, розпаралелювання прийняття
рішень тощо).
Задача 2. Використовуючи задану
сукупність агентів, знайти оптимальний
шлях для передачі інформації від одного
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заданого агента до іншого заданого агента
(задача про вплив на заданого агента).
Ця задача вирішується за виконання
таких умов.
1. Вибирається шлях найкоротшої
довжини.
2. Шлях повинен включати мінімальну кількість асиметричних відносин
(інформація розповсюджується по орієнтації ребра відповідного графа).
3. Використовуються симетричні
взаємини передовсім ті, які мають вищий
коефіцієнт ефективності за [17].
4. Чотири симетричні відношення
між типами, що різняться за полюсами
«узагальнюючий – деталізуючий» не використовуються як неефективні для спільної діяльності та передачі інформації
(див. [14]).
Задача 3. Використовуючи задану
сукупність агентів, створити мережу, яка
здатна здійснити найефективніший аналіз
інформації та вибір рішення.
Зауваження.
Може
задаватися
агент, який приймає остаточне рішення.
Може задаватися агент, через якого в мережу поступає інформація. В деяких випадках при розгляді МАМЗТ можуть застосовуватися не всі агенти.
Ця задача вирішується за виконання
таких умов.
1. Мережа повинна включати максимальну кількість асиметричних відносин (інформація розповсюджується по
орієнтації ребра відповідного графа), орбіт та діадних орбіт. Найбільш ефективним є бідова соціону – одного чи декількох (останнє – для МАМЗТ).
2. Використовуються симетричні
взаємини передовсім ті, які мають вищий
коефіцієнт ефективності за [17].
3. Чотири симетричні відношення
між типами, що різняться за полюсами
«узагальнюючий – деталізуючий» не використовуються як неефективні для спільної діяльності та передачі інформації
(див. [14]).
Задача 4. Оцінити рівень ефективності прийняття рішення (здійснення діяльності) для заданої мережі.
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Розв’язок задається теоремою 2 для
МАМСТ та теоремою 3 для МАМЗТ. Із
цих теорем випливає, що існує найбільш
ефективне (оптимальне) рішення, яке реалізується на соціоні (одному для МАМСТ
та сукупності для МАМЗТ).
Задача 5. Побудувати мережу із максимальним рівнем ефективності спільного прийняття рішення чи здійснення спільної діяльності.
Задача, по суті, зводиться до вибору
одного графу із заданої сукупності можливих (сукупність можливих графів задається умовами функціонування організаційної чи виробничої структури).
Розглядаючи зв’язки між агентами
як ребра відповідного графу, можна для
неорієнтованих графів побудувати ваги у
відповідності із [17]. Тоді задача зводиться до використання алгоритму Л. Форда –
Д. Фалкерсона для течій на графах [16].
Результатом задачі є вибір такого графу із
сукупності можливих для даної задачі,
який має найвищу пропускну здатність.
Дана задача може вирішуватися як
для всієї мережі, так і для окремих її ділянок. Наприклад, така задача має сенс для
вибору структури мережі агентів при організації зв’язку між окремими підструктурами, відділами чи підрозділами виробничої чи організаційної системи.
Задача 6. Знайти максимальну кількість фрагментів, на яку можна розбити
задану мережу агентів з тим, щоб вони
мали однаковий рівень ефективності в
прийнятті рішень та здійсненні діяльності.
У відповідності до задачі 4, задача
зводиться до формування таких фрагментів, які мають однакові топологічні властивості.
Така задача може виникати за необхідності розпаралелювання прийняття рішень. Наприклад, при формування матричної структури управління чи при формуванні колективів для потреб старт-апів.
Задача 7. Виявити умови, за яких
можливо здійснити розпаралелювання
управління (аналіз, розробку методів та
технологій, здійснення управління тощо).

Як слідує із структури соціону [14,
15], існують всього 6 типів 2АІА, які можуть брати участь у розпаралелюванні
інформації. Це є один тотожний тип, а також ще п’ять типів, які входять в букет із
шести орбіт, що складають соціон. При
цьому легко побачити, що діадний тип
може слугувати як «початком», так і «закінченням» паралельної обробки інформації. Із чотирьох типів, які залишилися,
два можуть слугувати «початком» (у них
тотожні «приймальні» блоки із розглянутим типом і його діадним типом [14,15]),
а ще два – «закінченням» паралельної обробки інформації (у них тотожні блоки
«активності» із розглянутим типом і його
діадним типом [14,15]).
Написане вище стосується випадку,
коли інформація подається лише на один
тип, який і повинен здійснити розпаралелювання.
У випадку, коли сприйняття інформації може бути здійснене декількома типами, подальшу паралельну обробку інформації може ініціювати кожен із типів.
Задача про те, на які типи потрібно
подати інформацію, щоб максимально
повно задіяти типи 2АІА в мультиагентній мережі, вирішується в залежності як
від завдання та мети створеної мережі,
так і від її складу.
Задача 8. Виявити умови, за яких
переробка інформації та управління (аналіз, розробка методів та технологій, здійснення управління тощо) може бути здійснена тільки в послідовному режимі.
Шість відносин між типами 2АІА,
які можуть призводити до паралельної
обробки інформації та паралельного
управління, наведені в задачі 7. Інші 10
відносин призводять до послідовної обробки інформації та до послідовного управління. Це всі 8 відносин між типами з різними полюсами за дихототомією «узагальнюючий – деталізуючий» та ще дві
відносини між типом 2АІА та тими типами 2АІА, які знаходяться «по діагоналі» із
розглянутим типом 2АІА в спарених діадних орбітах (термінологію див. в
[14,15]).
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При цьому чотири асиметричні відносини жорстко визначають впорядкування між типами: дві відносини для «входу»
та дві – для «виходу» в послідовній мережі. Інші шість відносин є симетричними.
Зауваження. В рамках задач 7 і 8
можна поставити задачі про витрати часу
на здійснення обробки інформації та
управління в заданій мережі. Витрати часу є обов’язковими для асиметричних
відносин: вони жорстко фіксують порядок
слідування типів і задають саме послідовне управління. Якщо є можливість вибирати взаємини між типами (наприклад,
при формуванні виробничих чи організаційних структур), то отримані результати
надають можливість управляти часом
«спрацьовування» управління, яке виконується заданою сукупністю агентів.
Управління часом здійснюється за допомогою створення різних мереж, що мають
різне співвідношення між паралельним та
послідовним управлінням та переробкою
інформації.
Задача 9. Врахувати належність агента до заданої підструктури.
Це можна зробити, вводячи для кожного агента маркування, яке визначає
його належність до заданої підструктури
(відділу, цеху тощо). Тоді виробнича чи
організаційна структура буде моделюватися сукупність мереж із агентів, причому
зв'язок між мережами буде здійснюватися
тільки через заданих (фіксованих) агентів,
які мають маркування, що відноситься до
двох мереж (чи більшої їх кількості).
Зауваження. Умовами задачі 9 фіксуються, фактично, формальні взаємини
між агентами. Використовуючи отримані
результати, можна вирішувати задачі про
взаємозв’язок між формальними та неформальними зв’язками (включаючи мотивування [18]) у виробничих та організаційних структурах.
Задача 10. Врахувати інформаційну
асиметрію сторін при управлінні в мережі
агентів.
Врахування інформаційної асиметрії
сторін можна здійснити веденням спеціального маркування для агента. При цьому
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частина взаємин стають асиметричними,
бо потрібно врахувати рух інформації від
більш інформованого агента до менш інформованого.
При розв’язанні цієї задачі можу виникати необхідність передавати інформацію проти напрямку в асиметричних взаєминах. Для цього можна використати
такий алгоритм. Більш поінформований
агент повинен передати інформацію тому
типу, для якого він сам є «входом» для
асиметричної взаємини. Для цього найбільш ефективним буде знайти допоміжного агента з таким типом, який є «виходом» для агента – «цілі». Неважко довести, що взаємини між інформованим та
допоміжним агентами є симетричними та
досить ефективними (див. задачу 5 та
[17]). Інформація передається спочатку
допоміжному агенту, а вже він передає її
агенту – «цілі» для передачі інформації.
Зауваження. Описаний вище алгоритм був неодноразово апробований в організаційних структурах. Він довів свою
високу ефективність (деталі див. у [14]).
Якщо ж агента із таким допоміжним типом 2АІА в мережі немає, то потрібно знайти такого агента, який має
найвищий рівень ефективності при спільній діяльності (див. задачу 5 та [17]) із
агентом – «ціллю».
Висновки
1. Розроблено математичний апарат
для опису мультиагентних мереж на основі моделювання агентів як двокомпонентних абстрактних інформаційних автоматів.
2. Розроблена топологічна класифікація для таких мультиагентних мереж.
3. Побудовано систему алгоритмів
для розв’язання сукупності важливих для
практичного застосування задач з управління виробничими та організаційними
структурами за допомогою мультиагентних мереж.
4. Отримані результати описують
мультиагентні мережі, в якості агентів
яких розглядаються люди, що приймають
рішення або здійснюють вибір.
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АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ДЕРЖАВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСАМ
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2
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Державного університету телекомунікацій
На основі аналізу основних нормативно-правових актів, інших джерел в статті визначено перелік можливих загроз державним інформаційним ресурсам та запропонована їх
класифікація , що зумовлена впливом на властивості інформації відповідно до спрямування (конфіденційність, цілісність та доступність). Розроблена загальна система захисту держаних інформаційних ресурсів, запропоновано визначення загрози державним
інформаційним ресурсам, зазначено про необхідність здійснення уточнення щодо визначення класів автоматизованих систем та подальшого уточнення стандартних функціональних профілів захищеності

Актуальність дослідження
До захищених інформаційних систем належать інформаційні системи, які у
певних умовах експлуатації забезпечують
безпеку (конфіденційність, цілісність, доступність) інформації, що функціонує в
системі, та підтримує свою працездатність в умовах впливу на неї заданої множини загроз.
Загроза (дія) – це можлива небезпека (потенційна або така, що існує реально) вчинення будь-якого діяння (дії або
бездіяльності),
спрямованого
проти
об’єкта захисту (інформаційних ресурсів),
яке завдає збитку власнику або користувачу, що проявляється як небезпека спотворення або втрати інформації [1].
В [2] приводиться наступне визначення загрози. Загроза (threat) – будь-які
обставини чи події, що можуть спричинити порушення політики безпеки інформації та (або) нанесення збитку інформаційно-комунікаційній системі (ІКС).
Таким чином, загроза в загальному
вигляді буде представляти собою будьякий потенційно можливий несприятливий вплив (дію або бездіяльність), який
(яка) завдає збиток.
В [3] наведено визначення інформаційного ресурсу, а саме: інформаційний
ресурс – це власне інформація i (або)
будь-який об’єкт, що є елементом певної

інформаційної технології (технічні засоби
обчислювальної або телекомунікаційної
техніки, програми, дані і т. ін.).
В Законі України “Про Державну
службу спеціального зв'язку та захисту
інформації України” від 23 лютого 2006 р.
№3475-IV [4], визначено термін державні
інформаційні ресурси, які представляють
собою інформацію, яка є власністю держави та необхідність захисту якої визначено законодавством.
Під загрозою безпеки інформаційним ресурсам розуміють дії, які можуть
призвести до спотворення, несанкціонованого використання або, навіть, до руйнування інформаційних ресурсів керованої системи, а також програмних і апаратних засобів [5,6].
Підсумовуючи все вищевикладене
можна дати визначення загрози державним інформаційним ресурсам.
Під загрозою державним інформаційним ресурсам (ЗДІР) можна розуміти
протиправні дії, які можуть призвести до
спотворення, несанкціонованого використання або руйнування державних інформаційних ресурсів (їх безпосередніх властивостей: конфіденційності, цілісності,
доступності), які є власністю держави та
необхідність захисту яких визначено законодавством.
Таким чином, визначення ЗДІР є актуальним питанням для побудови їх ком-
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плексної
(КСЗІ).

системи

захисту

інформації

Аналіз останніх досліджень
та публікацій
Питання щодо проблеми розгляду
загроз, їх класифікації, розглядались у роботах Юдіна О.К., Корченка А.Г., Марущака А.І., Почепцова Г.Г., Хахановського В.Г., Швеця М.Я., Бойченка О.В., Богуша В.М., Арістової І.В., Бабака В.П.,
Чунарьової А.В., Чунарьова А.В. та ін.
Але необхідність уточнення загроз відповідно до терміну ДІР та ЗДІР (дане поняття введено вперше) потребує досліджень
для побудови в подальшому дієвої системи захисту ДІР.
Мета
Таким чином, мета статті полягає у
визначенні основних ЗДІР, виходячи з
аналізу основних нормативно-правових
актів (НПА), інших джерел, які мають
відношення або можуть бути використані
для побудови ефективної КСЗІ ДІР.
Виклад основного матеріалу
В цілому, будь яка інформаційна система піддана наступним основним групам загроз [1]:
− загрози порушення конфіденційності, які спрямовані на розголошення
інформації з обмеженим доступом;
− загрози порушення цілісності,
які полягають у спотворенні або зміні неавторизованим користувачем інформації,
що зберігається або передається;
− загрози порушення працездатності (доступності), які спрямовані на
створення ситуацій, коли в результаті навмисних дій понижується працездатність
автоматизованої системи, або її ресурси
стають недоступними.
Розглядаючи класифікацію базових
загроз інформаційним ресурсам їх можна
розрізняти [6]:
− за критеріями інформаційній безпеці (загрози конфіденційності даних і
програм; загрози цілісності даних, програм, апаратури; загрози доступності даних; загрози відмови від виконання операцій).

− за компонентами інформаційних
систем, на які загрози націлені (інформаційні ресурси та послуги, персональні дані, програмні засоби, апаратні засоби,
програмно-апаратні засоби);
− за способом здійснення (випадкові, навмисні, дії природного та техногенного характеру);
− за розташуванням джерела загроз
(внутрішні та зовнішні).
Аналізуючи Доктрину інформаційної безпеки України, затверджену Указом
Президента України від 8 липня 2009 року №514/2009 та ряд інших НПА [3,7,8,9]
можна побудувати наступну загальну систему ЗДІР (рис.1).
Таким чином, існує достатньо розвинута нормативно-правова база (НПБ),
що регламентує порядок захисту інформації в автоматизованих системах (АС),
визначена велика кількість як основних,
так і похідних загроз. Але словосполучення ДІР в НПА щодо захисту інформаційних ресурсів зустрічається дуже рідко.
В зв’язку з чим постає питання: чи можливо класифікацію загроз в АС 1-3 класу
застосувати до ДІР? Розглянемо це питання детальніше, починаючи із визначення АС.
АС – система, що здійснює автоматизоване оброблення даних і до складу
якої входять технічні засоби їх обробки
(засоби
обчислювальної
техніки
і
зв’язку), а також методи і процедури,
програмне забезпечення [7].
Відповідно НД ТЗІ 1.1-003-99 “Термінологія в галузі захисту інформації в
комп’ютерних системах від НСД” визначає АС так: АС - організаційно-технічна
система, що реалізує інформаційну технологію і об’єднує обчислювальну систему, фізичне середовище, персонал і оброблювальну інформацію. Відповідно до
цього ж НД ТЗІ обчислювальна система
(ОС) – сукупність програмно-апаратних
засобів, призначених для обробки інформації, а комп’ютерна система (КС) – сукупність програмно-апаратних засобів,
яка подана для оцінки.

Проблеми інформатизації та управління, 4(44)’2013
Звідси АС – ширше поняття, що
охоплює ОС і КС. Таким чином, системи
електрозв’язку,
інформаційнотелекомунікаційні,
телекомунікаційні,
комп’ютерні, інформаційні системи можна трактувати, як автоматизовані [1]. Інформаційні ресурси, які обробляються в
цих системах, і є власністю держави, будуть вважатися державними інформаційними ресурсами.
Відповідно НД ТЗІ 2.5-005-99 “Класифікація автоматизованих систем і стан-

95

дартні профілі захищеності оброблювальної інформації від несанкціонованого доступу” зі зміною №1, затвердженою наказом Адміністрації Держспецзв’язку від
15.10.2008 №172, за сукупністю характеристик АС (конфігурація апаратних засобів ОС і їх фізичне розміщення, кількість
різноманітних категорій оброблюваної
інформації, кількість користувачів і категорій користувачів) виділено три ієрархічні класи АС.

Конфіденційність
ДІР

у сфері
державної
безпеки

у науково-технологічній
сфері
у інформаційній
сфері

у воєнній
сфері

ОБ’ЄКТИВНІ

Випадкові
(ненавмисні)

в екологічній
сфері
у зовнішньополітичній
сфері

Загрози
ДІР

Навмисні

СУБ’ЄКТИВНІ

у соціальній та
гуманітарній сферах

в економічній
сфері
у внутрішньополітичній
сфері
Доступність
ДІР

Цілісність
ДІР

Рис.1. Загальна система ЗДІР

Клас «1» – одномашинний однокористувачевий комплекс, який обробляє
інформацію однієї або кількох ступенів
обмеження доступу.
Приклад – автономна персональна
ЕОМ, доступ до якої контролюється з використанням організаційних заходів.
Клас «2» – локалізований багатомашинний багатокористувачевий комплекс,

який обробляє інформацію різних ступенів обмеження доступу.
Приклад – ЛОМ.
Клас «3» – розподілений багатомашинний багатокористувачевий комплекс,
який обробляє інформацію різних ступенів обмеження доступу.
Приклад – глобальна мережа.
Розглядаючи міжнародний стандарт
ISO/IEC 27001:2005 “Information Security
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Management – Specification With Guidance
for Use” можна говорити про необхідність
введення ще одного класу АС – класу «4»,
який би враховував вирішення питань забезпечення захисту інформації в договорах з третіми особами.
Таким чином, ми можемо говорити
про те, що ДІР міститимуться в даних
класах АС і модель загроз, відповідно до
[7], адекватна і може бути використана в
цілому для побудови моделі загроз ДІР.
Загрози ДІР залежатимуть від характеристик операційної системи, фізичного
середовища, персоналу, технологій обробки та інших чинників і можуть мати об'єктивну або суб'єктивну природу (рис.1).
Загрози, що мають суб'єктивну природу,
поділяються на випадкові (ненавмисні) та
навмисні (рис.1; табл.1).
Об’єктивні загрози об’єднують обставини, що складають непереборну силу,
тобто такі обставини, які носять
об’єктивний і абсолютний характер, що
розповсюджується на всіх. До непереборної сили в законодавстві та договірній
практиці відносять стихійні лиха або інші
обставини, які неможливо передбачити
або їм запобігти або можливо передбачити, але не можливо запобігти їм при су-

часному рівні знань і можливостей людини. Такі джерела абсолютно не піддаються прогнозуванню, і тому заходи захисту
від них повинні застосовуватися завжди
(табл. 2).
В зв’язку з цим можна виділити наступні загальні загрози ДІР:
− зміна умов фізичного середовища (стихійні лиха і аварії, як землетрус,
повінь, пожежа або інші випадкові події);
− збої і відмови у роботі обладнання та технічних засобів ІКСМ;
− наслідки помилок під час проектування та розробки компонентів ІКСМ
(технічних засобів, технології обробки
інформації, програмних засобів, засобів
захисту, структур даних тощо);
− помилки персоналу (користувачів) ІКСМ під час експлуатації;
− навмисні дії (спроби) потенційних порушників.
В табл. 1 і 2 визначено перелік можливих загроз ДІР та їх класифікація відповідно до впливу на які властивості інформації вони спрямовані (к – конфіденційності, ц – цілісності та д – доступності).

Таблиця 1. Класифікація загроз ДІР суб’єктивної природи
№
з/
п

1
2
3

4
5

6

7
8
9

Загрози суб’єктивної природи

Поширення у інформаційному просторі викривленої,
недостовірної та упередженої інформації
Комп'ютерна злочинність, комп'ютерний тероризм
Негативні інформаційні впливи на суспільну свідомість
через засоби масової інформації, а також мережу Інтернет
Несанкціонований доступ (користування) до ДІР
Розголошення інформації, яка становить державну та
іншу передбачену законодавством таємницю, а також
конфіденційної інформації, що є власністю держави
Порушення встановленого регламенту збирання, обробки, зберігання і передачі інформації з обмеженим доступом в органах військового управління та на підприємствах оборонно-промислового комплексу України
Реалізація програмно-математичних заходів з метою
порушення функціонування ІКСМ
Перехоплення інформації в телекомунікаційних мережах
Зниження наукового потенціалу в галузі інформатизації

За відношенням до
суб’єкта загрози
наненавмисні
вмисні
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+
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+
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№
з/
п

Загрози суб’єктивної природи

28

та зв'язку
Недостатній захист від несанкціонованого доступу до
інформації внаслідок використання іноземних інформаційних технологій та техніки
Недостатня надійність інформаційнотелекомунікаційних систем збирання, обробки та передачі інформації в умовах надзвичайних ситуацій
Низький рівень інформатизації органів державної влади
Недотримання суб'єктами правових відносин норм, вимог та правил організаційного і технічного характеру
щодо захисту ДІР
Невикористання засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів зв'язку і АС в цілому,
засобів захисту інформації, які відповідають встановленим вимогам щодо захисту ДІР (мають відповідний сертифікат)
Нездійснення перевірки відповідності засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів зв'язку і АС в цілому встановленим вимогам щодо захисту
ДІР (сертифікація засобів обчислювальної техніки, засобів зв'язку і АС)
Нездійснення контролю щодо захисту ДІР
Навмисна діяльність осіб, яка впливає на елементи
системи управління ДІР із використанням програмних і
(або) технічних засобів
Несправність програмних і (або) технічних засобів
Не повідомлення (несвоєчасне повідомлення) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації або підпорядкований йому регіональний
орган про спроби та/або факти несанкціонованих дій у
системі щодо інформації, яка є власністю держави, вимога щодо захисту якої встановлена законом
Оброблення в системі інформації без застосування комплексної системи захисту інформації з підтвердженою
відповідністю
Порушення фізичної цілісності ІКСМ (окремих компонентів, пристроїв, обладнання, носіїв інформації)
Порушення режимів функціонування (виведення з ладу)
систем життєзабезпечення ІКСМ (електроживлення,
заземлення, охоронної сигналізації, вентиляції та ін.)
Порушення режимів функціонування ІКСМ (обладнання
і ПЗ)
Впровадження і використання комп’ютерних вірусів,
закладних (апаратних і програмних) і підслуховуючих
пристроїв, інших засобів розвідки
Використання засобів перехоплення побічних електромагнітних випромінювань і наводів, акусто-електричних
перетворень інформаційних сигналів
Використання (шантаж, підкуп тощо) з корисливою метою персоналу, якій має доступ до ДІР
Крадіжки носіїв інформації, виробничих відходів (роздруків, записів, тощо)
Несанкціоноване копіювання носіїв інформації

29

Читання залишкової інформації з оперативної пам’яті
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№
з/
п

30
31
32

33

34

35
36

37
38
39
40

41
42

За відношенням до
суб’єкта загрози
наненавмисні
вмисні

Загрози суб’єктивної природи

ЕОМ, зовнішніх накопичувачів
Одержання атрибутів доступу з наступним їх використанням для маскування під зареєстрованого користувача
Неправомірне підключення до каналів зв’язку, перехоплення даних, що передаються, аналіз трафіку тощо
Впровадження і використання забороненого політикою
безпеки ПЗ або несанкціоноване використання ПЗ, за
допомогою якого можна одержати доступ до критичної
інформації (наприклад, аналізаторів безпеки мереж)
Ненавмисна діяльність осіб, яка, впливає на систему
управління ДІР із використанням програмних і (або)
технічних засобів
Дії, що призводять до відмови системи управління ДІР
(окремих компонентів), руйнування апаратних, програмних, інформаційних ресурсів (обладнання, каналів
зв’язку, видалення даних, програм та ін.)
Ненавмисне пошкодження носіїв інформації
Неправомірна зміна режимів роботи АС (окремих компонентів, обладнання, ПЗ тощо), ініціювання технологічних процесів або процесів, які здійснюють тестування,
результатом яких є незворотні зміни у системі (наприклад, форматування носіїв інформації)
Неумисне зараження ПЗ комп’ютерними вірусами
Невиконання вимог до організаційних заходів захисту
чинних в ІКСМ розпорядчих документів
Помилки під час введення (виведення) даних в систему
Будь-які дії, що можуть призвести до розголошення
конфіденційних відомостей, атрибутів розмежування
доступу, втрати атрибутів тощо
Неправомірне впровадження і використання забороненого політикою безпеки ПЗ
Наслідки некомпетентного застосування засобів захисту
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Таблиця 2. Класифікація загроз ДІР об’єктивної природи
№
з/п

1

2
3
4
5

Загрози об’єктивної природи

к

Стихійні явища (пожежі, аварії, землетруси, повені, урагани, магнітні бурі, радіоактивне випромінювання, різноманітні непередбачені обставини, непояснені явища)
Збої та відмови системи електроживлення
Збої та відмови обчислювальної техніки
Збої, відмови та пошкодження носіїв інформації
Збої та відмови програмного забезпечення

Основні результати
Таким чином, визначена загальна
система захисту ДІР, яка може бути покладена в основу подальших досліджень
щодо побудови ефективної КСЗ ДІР, показана адекватність моделі загроз в АС і її
можливе використання для побудови відповідної моделі загроз ДІР, розкриті основні загальні загрози ДІР, навмисні та

Що порушує
ц
д

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

с

ненавмисні загрози, виходячи з аналізу
основних НПА та інших джерел. Вводиться визначення загроз державним інформаційним ресурсам. Вказується на необхідність внесення змін до НПА щодо
визначення класів АС (введення класу
«4», який би враховував вирішення питань забезпечення захисту ДІР в договорах з третіми особами) у відповідності з
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міжнародним
27001:2005.

стандартом

ISO/IEC

Висновки
В зв’язку із наведеним слід зробити
наступні висновки:
− в результаті розробленої загальної системи захисту ДІР можливо вказати
основні напрямки щодо подальшого розкриття загроз ДІР в основних сферах, які
знаходяться на рис.1 у верхній частині, а
саме: у сфері державної безпеки, у науково-технологічній сфері, у інформаційній
та воєнній сферах;
− визначено перелік можливих загроз державним інформаційним ресурсам
та запропонована їх класифікація відповідно до впливу на які властивості інформації вони спрямовані (конфіденційності,
цілісності та доступності), що в цілому
може бути покладено в модель загроз ДІР,
але з необхідністю подальшого уточнення
загроз у наведених вище сферах, що дає
можливість побудови складної ієрархічної моделі загроз ДІР;
− виникає необхідність введення
визначення
загрози
державним
інформаційним ресурсам та подальше його впровадження до НПА;
− необхідність введення класу «4»
АС, який би враховував вирішення питань забезпечення захисту ДІР у договорах із третіми особами, у відповідності з
міжнародним
стандартом
ISO/IEC
27001:2005 та подальшого уточнення
стандартних функціональних профілів
захищеності.
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УДК 004.43
Cпосіб підвищення ефективності виявлення плагіату програмного коду C# на основі шаблонів / Амонс О.А., Киричек О.О., Киричек Г.Г.
Розглянуто питання розробки, дослідження та удосконалення існуючих алгоритмів пошуку
плагіату в програмному коді, а також відсіювання шаблонних ділянок коду, які вносять суттєву помилку при визначенні подібності. Реалізація даного алгоритму дозволяє підвищити точність оцінки наявності плагіату в програмному коді за рахунок застосування до проектів алгоритму фільтрації шаблонних ділянок коду та формально перетворених ділянок.

УДК 004.43
Способ повышения эффективности выявления плагиата програмного кода C# /
Амонс А.А., Киричек А.А., Киричек Г.Г.
Рассмотрены вопросы разработки, исследования и усовершенствования существующих алгоритмов поиска плагиата в программном коде, а также отсеивания шаблонных участков кода,
которые вносят существенную ошибку при определении сходства. Реализация данного алгоритма позволит получить более высокую точность оценки наличия плагиата в программном
коде за счет применения к разработанному проекту алгоритма фильтрации шаблонных участков кода и формально преобразованных участков.

UDC 004.43
Method for improving the efficiency of plagiarism detection in C# software code /
Amons A., Kirichek A. , Kirichek G.
This work is dedicated to the development, research and improvement of the existing algorithms for
finding plagiarism in program code, as well as filtering template code blocks that are making a significant error in the determination of similarity. Implementation of this algorithm will become a tool to
get higher accuracy of the presence of code plagiarism by applying to the developed project an algorithm for template code blocks and formally converted sections filtration.

УДК 519.218.82(045)
Принципи побудови алгоритму екстраполяції характеристик трафіку
комп’ютерної мережі для його оперативного діагностування та управління / Андреєв О.В.
Запропоновано принципи побудови алгоритму екстраполяції характеристик трафіку
комп’ютерної мережі для його оперативного управління, який дозволяє по попереднім значенням характеристик трафіку, що спостерігається, та певній апріорній інформації щодо нього,
здійснювати екстраполяцію майбутніх значень характеристик.

УДК 519.218.82(045)
Принципы построения алгоритма экстраполяции характеристик трафика компьютерной сети для его оперативной диагностики и управления / Андреев А.В.
Предложенопринципы построения алгоритма экстраполяции характеристик трафикв локальних компьютерной сети для его оперативного управления, который позволяет по предшествующим значениям характеристик наблюдаемого трафика и априорной информации про него,
осуществлять экстраполяцию будущих значений характеристик трафика.

UCD 519.218.82(045)
Principles of construction algorithm extrapolating traffic characteristics computer
network for its operational management and diagnostics / Andreev A
Proposed principles of extrapolation algorithm traffic characteristics in a local computer network for
its operational management, which allows for the previous values of the observed traffic characteristics and a priori information about it, for extrapolation of future values of traffic characteristics.
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УДК 621.396.96 (045)
Правила кодування та структура узагальнених бінарних послідовностей Баркера /
Голубничий О.Г.
Запропоновано новий тип бінарних послідовностей, який може розглядатися як узагальнення
та подальший розвиток типу бінарних послідовностей Баркера. Формалізовано правила кодування послідовностей запропонованого типу та проаналізовано їх структуру.

УДК 621.396.96 (045)
Правила кодирования и структура обобщённых бинарных последовательностей
Баркера / Голубничий А.Г.
Предложен новый тип бинарных последовательностей, который может рассматриваться
как обобщение и дальнейшее развитие типа бинарных последовательностей Баркера. Формализованы правила кодирования последовательностей предложенного типа и проанализирована
их структура.

UDC 621.396.96 (045)
Generation of generalized binary Barker sequences and their structure / Holubnychyi A.
A new kind of binary sequences which can be taken for a generalization and a further development of
binary Barker Sequences is suggested. The generation rules for suggested kind of sequences and their
structure analysis are worked out and presented.

УДК 629.733.5
Синтез
гарантовано-адаптивного
алгоритму
керування
виведенням
багаторежимної
авіаційно-космічної
системи
на орбіту в умовах дії невизначених зовнішніх збурень / Гусинін А. В.,
Тачиніна О.М.
Синтезовано гарантовано-адаптивний алгоритм керування виведенням багаторежимної
авіаційно-космічної системи на орбіту на основі диференціальних перетворень математичної
моделі диференціальної гри. Отриманий алгоритм керування володіє властивостями адаптації
до дії збурень та забезпечує гарантію виведення на орбіту багаторежимної авіаційнокосмічної системи в задані термінальні умови при найгіршому сполученні дії факторів обмежених збурень.

УДК 629.733.5
Синтез гарантированно-адаптивного алгоритма управления выведением многорежимной авиационно-космической системы на орбиту при действии неопределенных внешних возмущений / Гусынин А. В., Тачинина Е. Н.
Синтезирован гарантированно-адаптивный алгоритм управления выведением многорежимной
авиационно-космической системы на орбиту на основе дифференциальных преобразований
математической модели дифференциальной игры. Полученный алгоритм управления владеет
свойствами адаптации к действию возмущений и обеспечивает гарантию выведения на орбиту многорежимной авиационно-космической системы в заданные терминальные условия при
наихудшем сочетании факторов ограниченных возмущений.

UDC 629.733.5
Synthesis of the guaranteed-and-adaptive control algorithm for multimode aerospace
system gets to the orbit at indefinite external disturbances / Gusynin A., Tachinina O.
The guaranteed-adaptive control algorithm of multimode aerospace system ascent on the basis of differential transformation of mathematic model of differential game was synthesized. Obtained control
algorithm has the adaptation properties to disturbances and provides a guarantee of multimode aerospace system ascent in a given conditions during the worst combination of the disturbance factors.
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УДК 519.62
Метод
фантомних
вузлів
в
задачі
інтерполяції
тригонометричними сплайнами / Денисюк В.П., Рибачук Л.В., Негоденко О. В.
Досліджено метод фантомних вузлів для випадку, коли в ролі наближуючої функції використовуються тригонометричні сплайни [2]. Цей метод полягає в тому, що до послідовності заданих інтерполяційних вузлів додається парна кількість фантомних вузлів; значення в цих вузлах вибираються з урахуванням оцінок похідних, які оцінюються через поділені різниці. Наведено тестові приклади; для цих прикладів похибка інтерполяції значно зменшується.

УДК 519.62
Метод фантомных узлов в задаче интерполяции тригонометрическими сплайнами
/ Денисюк В.П., Рыбачук Л.В., Негоденко А. В.
Исследован метод фантомных узлов для случая, когда в роли приближающей функции используются тригонометрические сплайны [2]. Этот метод заключается в том, что к последовательности заданных интерполяционных узлов добавляется четное количество фантомных
узлов; значения в этих узлах выбираются с учетом оценок производных, которые оцениваются
через разделенные разницы. Приведены тестовые примеры; для этих примеров погрешность
интерполяции значительно уменьшается.

UDC 519.62
Method of phantom nodes in the interpolation problem trigonometric splines /
Denysyuk V., Rybachuk L., Nehodenko О.
A method of phantom nodes for the case when trigonometric splines are used in the role of the
approximating function is studied [2]. This method involves the fact that a sequence of given
interpolation nodes are added to an even number of phantom nodes; and the values in these nodes are
selected based on estimates of the derivatives, which are measured through the divided differences.
Test examples are given; the interpolation error is significantly reduced for these examples.

УДК 629.735.05.621.3 (045)
Особливості експлуатації сучасних засобів зв’язку, навігації та спостереження /
Зуєв О.В., Яшанов І.М., Мусієнко А.О.
Проаналізовано сучасні засоби зв’язку, навігації та спостереження. Наведені рекомендації
щодо можливих варіантів модернізації систем експлуатації цих засобів.

УДК 629.735.05.621.3 (045)
Особенности эксплуатации современных средств связи, навигации и наблюдения /
Зуев А.В., Яшанов И.М., Мусієнко А.А.
Проанализированы современные средства связи , навигации и наблюдения. Приведены рекомендации про возможные варианты модернизации систем эксплуатации данных средств.

UDC 629.735.05.621.3 (045)
The modern means of communication, navigation and surveillance exploitation features
/ Zuiev O., Jashanov I., Musienko A.
The modern means of communication, navigation and surveillance are analysed . Let’s considering recommendations about possible variants of those means exploitation systems modernization.
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УДК 004.7:[021.61+027.7](045)
Індексація у міжнародних наукометричних базах даних робіт зі сховища наукових
журналів національного авіаційного університету / Іванкевич О.В.
Розглянуто основні функції та переваги міжнародної видавничої платформи Open Journal
Systems що працює у Національному авіаційному університеті. Висвітлено аспекти політики
індексації видань у наукометричних базах даних. Проведено дослідження передбаченого у
системі набору інструментальних засобів, необхідних для забезпечення технологічного супроводу повного циклу публікації наукових журналів та подальшого використання електронної
бібліотеки періодичних видань. Продемонстровано роль електронного журналу в популяризації
наукових досліджень та показано переваги відкритого доступу, завдяки якому розширюється
читацька аудиторія та зростає кількість цитувань наукових праць.

УДК 004.7 : [ 021.61 +027.7 ] ( 045)
Индексация в международных наукометрических базах данных работ из хранилища научных журналов национального авиационного университета / Иванкевич А.В.
Рассмотрены основные функции и преимущества международной издательской платформы
Open Journal Systems работающий в Национальном авиационном университете. Освещены аспечь политики индексации изданий в наукометрических базах данных. Проведено до - вания
предусмотренного в системе набора инструментальных средств , необходимых для обеспечения технологического сопровождения полного цикла публикации научных журналов и дальнейшего использования электронной библиотеки периодических изданий. Продемонст - ровано
роль электронного журнала в популяризации научных исследований и показаны преимущества
открытого доступа, благодаря которому расширяется читательская аудитория и растет
количество цитирований научных работ.

UDC 004.7 [ 021.61 +027.7 ] (045)
Іndeksatsіya have mіzhnarodnih naukometrichnih bases danih robіt Zi skhovischa
naukovyi zhurnalіv natsіonalnogo avіatsіynogo unіversitetu / Іvankevich O.
Rozglyanuto osnovnі funktsії that perevagi mіzhnarodnoї vidavnichoї platform Open Journal Systems
at scho pratsyuє Natsіonalnomu avіatsіynomu unіversitetі . Visvіtleno aspects polіtiki іndeksatsії
Vidanov have naukometrichnih danih bases . Held - to slіdzhennya peredbachenogo have sistemі set
іnstrumentalnih zasobіv , neobhіdnih for zabezpechennya tehnologіchnogo suprovodu povnogo cycle
publіkatsії naukovyi zhurnalіv that away vikoristannya elektronnoї Book Cabinets perіodichnih
Vidanov . Prodemonst -centered role in the E- magazine populyarizatsії naukovyi doslіdzhen shown
that perevagi vіdkritogo access, zavdyaki yakomu rozshiryuєtsya chitatska auditorіya that zrostaє
kіlkіst tsituvan scientific works.

УДК 004.942(045)
Введення в математичну теорію системи науково-визначуваних понять / Кононюк А.Ю., Малінкін І.В ., Малярчук В.О.
Проводиться аналіз побудови математичних моделей науково-визначуваних понять, системи науково-визначуваних понять та їх інтерпретація як абстрактної моделі дискретного
обчислювального пристрою. На основі понятійного підходу сформовані науково-визначувані
поняття, поняття в теорії системи науково-визначуваних понять та їх визначення. Використовуючи аксіоматичний підхід побудовані елементи теорії системи наукововизначуваних понять на основі сформульованих аксіом.
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УДК 004.942(045)
Введение в математическую теорию системы научно-определяемых понятий / Кононюк А.Е., Малинкн И.В ., Малярчук В.А.
Производится анализ построения математических моделей научно-определяемых понятий,
системы научно-определяемых понятий и их интерпретация как абстрактной модели дискретного вычислительного устройства. На основании понятийного подхода сформулированы
научно-определяемые понятия, понятия в теории системы научно-определяемых понятий и их
определения. Используя аксиоматический подход построены элементы теории системы научно-определяемых понятий на основе сформулированных аксиом.

UDC 004.942(045)
Introduction to the mathematical theory of scientifically defined notions system / Kononjuk A., Malynkin I., Malyarchuk V.
The analysis of the construction of mathematical models of scientifically defined notions, systems of
scientifically defined notions, and their interpretation as an abstract model of discrete computing device. The scientifically defined notions and the notions in theory of scientifically defined notions and
thei definition has been formulated on basis of the conceptual approach. Using an axiomatic approach, the elements of the theory of scientific notion system has been built on the basis of the axioms.

УДК 519.863:519.812 (045)
Формування нормалізованого критеріального простору парето-оптимальних рішень / Куклінський М.В.
Розглянуті основні вимоги, які ставляться до критеріїв в багатокритеріальних задачах. Описано процес нормалізації параметрів критеріальних функцій при формуванні паретооптимальної множини.

УДК 519.863:519.812 (045)
Формирование нормализованного критериального
оптимальных решений / Куклинский М.В.

пространства

парето-

Рассмотрены основные требования, которые ставятся к критериям в многокритериальных
задачах. Описано процесс нормализации параметров критериальных функций при формировании парето-оптимального множества.

UDC 519.863:519.812 (045)
Formation of the normalized space criterion of Pareto-optimal solutions / Kuklinskyi M.
The basic requirements are considered that address the criteria in multiobjective problems. Described
is the process of parameters normalization for criteria functions in the formation of Pareto optimal
set.

УДК 510.645:004.032.26
Інструментарій формальних граматик для забезпечення міжрівневої безпечної
взаємодії в бездротовій комп'ютерній мережі типу DSSS на основі еталонної моделі
/ Печурін М.К. , Кондратова Л.П. , Печурін С.М.
Інструментарій формальних граматик пропонується застосувати для опису перетворень
модулів даних з урахуванням функцій захисту в еталонної моделі . Пропонована модель
трансляції модулів даних на основі пропозицій контекстно- вільної граматики забезпечує адекватне уявлення межуровневого перетворення для безпечної взаємодії в процесі переходу між
ієрархічними рівнями еталонної моделі.
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УДК 510.645:004.032.26
Инструментарий формальных грамматик для обеспечения межуровневого безопасного взаимодействия в беспроводной компьютерной сети типа DSSS на основе
эталонной модели / Печурин Н.К., Кондратова Л.П., Печурин С.Н.
Инструментарий формальных грамматик предлагается применить для описания преобразований модулей данных с учетом функций защиты в эталонной модели. Предлагаемая модель
трансляции модулей данных на основе предложений контекстно-свободной грамматики обеспечивает адекватное представление межуровневого преобразования для безопасного взаимодействия в процессе перехода между иерархическими уровнями эталонной модели.

UDC 510.645:004.032.26
Instrumentation formal grammars for secure inter-layer interaction in wireless computer networks such as DSSS based reference model / Pechurin N., Kondratova L.,
Pechurin S.
Instrumentation formal grammars is proposed to use to describe the transformation of data blocks
based on security features in the reference model. The proposed model of broadcast data units based
on the proposals of context- free grammar provides an adequate representation of the inter-layer
transformation for secure communication in the transition between hierarchical levels of the reference
model.

УДК 004.78, 004.048
Використання сингулярного розкладання матриць в коллаборативный фільтрації
/ П’ятикоп О.Є.
Наведено класифікацію методів коллаборативної фільтрації. Описано математичні основи
методу пониження розмірності вимірювань на основі сингулярного розкладання матриць
(SVD). Представлено підхід нормалізації даних з використанням базових прогнозів. Показані
результати експериментів реалізації методу.

УДК 004.78
Использование сингулярного разложения матриц в коллаборативной фильтрации
/ Пятикоп Е.Е.
Приведена классификация методов коллаборативной фильтрации. Описаны математические основы метода понижения размерности измерений на основе сингулярного разложения
матриц (SVD). Представлен подход нормализации данных с использованием базовых прогнозов. Показаны результаты экспериментов реализации метода.

УДК 004.78, 004.048
Using singular value decomposition for collaborative filtering / Piatykop O.
The classification methods of collaborative filtering are presented. The method Singular Value Decomposition is described by mathematical formulas. Normalization of the data is shown by the
baseline estimates. The paper presents experiments of the method.

УДК 519.233.2: 621.391.83 (045)
Процедура статистичної обробки даних щодо напрацювань на відмову в системі
експлуатації радіотехнічних засобів / Соломенцев О.В., Кузьмин В.М.,
Заліський М.Ю.
Розглянуто процедуру статистичної обробки даних щодо напрацювань на відмову в системі
експлуатації радіотехнічних засобів, яка полягає в побудові кривої забезпеченості для двох варіантів її апроксимації та вибору більш ефективного варіанту шляхом перевірки статистичних даних на лінійність.
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УДК 519.233.2: 621.391.83 (045)
Процедура статистической обработки данных про наработки на отказ в системе
эксплуатации радиотехнических средств / Соломенцев А.В., Кузьмин В.Н., Залисский М.Ю.
Рассмотрена процедура статистической обработки данных про наработки на отказ в системе эксплуатации радиотехнических средств, которая заключается в построении кривой
обеспеченности для двух вариантов её аппроксимации и выбора более эффективного варианта
с помощью проверки статистических данных на линейность.

UDC 519.233.2: 621.391.83 (045)
The procedure of statistical data about time between failures processing in the radioelectronic equipment operating systems / Solomentsev O., Kuzmin V.,
Zaliskyi M.
The procedure of statistical data about time between failures processing in the radio-electronic
equipment operating systems is considered, which consists in the construction probability curve for
the two variants of its approximation and the choice of a more effective option by checking the statistical data for linearit.

УДК 519.7
Про один клас мультиагентних мереж для оптимального управління організаційними структурами / Шиян А.А.
Розроблено математичний апарат для мультиагентних мереж, в яких в якості агентів виступають люди, що приймають рішення або здійснюють вибір, та побудована топологічна класифікація. Побудовано систему алгоритмів для розв’язання сукупності важливих для практичного застосування задач з управління виробничими та організаційними структурами.

УДК 519.7
Об одном классе мультиагентных сетей для оптимального управления организационными структурами / Шиян А.А.
Разработан математический аппарат для мультиагентных сетей, где в качестве агентов
выступают люди, которые принимают решения или осуществляют выбор. Построена топологическая классификация таких сетей. Построена система алгоритмов для решения совокупности важных для практического применения зада по управлению производственными и организационными структурами.

UDK 519.7
A class of multiagent networks for optimal control in organizational structures / Shiyan A.
The mathematical apparatus for multiagent networks, where the agents are the people who make decisions or make choices, is constructed. A classification of such networks is obtained. The set of algorithms of control on manufacturing and organizational structures, which are important for practical
application, is constructed.
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УДК 004.056.5
Аналіз загроз державним інформаційним ресурсам / Юдін О.К., Бучик С.С.
На основі аналізу основних нормативно-правових актів, інших джерел в статті визначено
перелік можливих загроз державним інформаційним ресурсам та запропонована їх класифікація , що зумовлена впливом на властивості інформації відповідно до спрямування (конфіденційність, цілісність та доступність). Розроблена загальна система захисту держаних інформаційних ресурсів, запропоновано визначення загрози державним інформаційним ресурсам, зазначено про необхідність здійснення уточнення щодо визначення класів автоматизованих систем
та подальшого уточнення стандартних функціональних профілів захищеності.

УДК 004.056.5
Анализ угроз государственным информационным ресурсам / Юдин А.К. , Бучик С.С.
На основе анализа основных нормативно - правовых актов , других источников в статье определен перечень возможных угроз государственным информационным ресурсам и предложена
их классификация, обусловлена влиянием на свойства информации в соответствии с направления (конфиденциальность , целостность и доступность) . Разработана общая система защиты государственных информационных ресурсов , предложено определение угрозы государственным информационным ресурсам, отмечена необходимость уточнения определения классов
автоматизированных систем и стандартных функциональных профилей защищенности.

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

∆τ r =

1
2 (1− H )

ρr

(1 − ρ or )

H
1− H

1
2 (1− H )

− ρ or

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

H

(1 − ρ r ) 1−H
H

λ ((1 − ρ r )(1 − ρ or )) 1−H

Рис. 1. Назва
Таблиця 1. Назва

Графічний матеріал (малюнки, схеми
та ін.) рекомендується виконувати в форматі
gif, jpg або bmp тільки як контрастні
монокольорові (без напівтонів), розміром не
менш 60x60 мм. Використання закладеної
графіки MS Word не допускається. Під
кожним малюнком має бути номер і назва
(шрифт Times New Roman 11, центрувати).
Таблиці повинні також мати номер і назву
(над таблицею, по лівому краю, шрифт Times
New Roman 11).
Таблиця 2. Назва

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

w = a0 [ y 0 (t ) − y 0 (t − τ )] + a1ty 0 (t ) −
− a1 [(t − τ ) y 0 (t − τ ) + τy 0 (t − τ )].

Рис. 2. Назва

(1)
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