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УДК 004.652(045)
Вакуленко М.О.,
Моденов Ю.Б., к.т.н.

ВПРОВАДЖЕННЯ NOSQL-СИСТЕМИ
В СУЧАСНУ ІТ-ІНДУСТРІЮ
Національний авіаційний університет
mashawak@ukr.net
modenov1951@gmail.com
Розглянуто напрямок NoSQL (Not only Structured Query Language), його переваги при проектуванні та реалізації баз даних (БД) порівняно з MySQL. Розглянуто шляхи вирішення
проблем з масштабованістю та доступністю, для коректнішої роботи програм і додатків, web-сайтів та інших продуктів, що мають у своїй структурі бази даних. При використанні основних стратегій масштабування: реплікації та шардингу покращуються
такі характеристики, як доступність, надійність зберігання даних, зменшення часу обробки інформації
Ключові слова: бази даних, NoSQL, MySQL, масштабування, реплікація, шардинг,
«ключ-значення», переваги, вертикальне масштабування, горизонтальне масштабування,
сервер, доступність

Вступ
Бази даних (БД) мають велику сферу застосування, вони допомагають систематизувати і зберігати інформацію з певної предметної області, полегшують пошук, доступ до даних та інше. Сучасні БД
працюють з інформацією, представленою
у різному форматі: числа, текст, графічні і
відеодані. На сьогодні БД використовуються у всіх сферах, де необхідно реалізовувати великі об’єми інформації.
Існують
ієрархічні,
реляційні,
об’єктні, об’єктно-орієнтовані, об’єктнореляційні, мережеві та функціональні БД.
Більшість з них мають такі недоліки: масштабованість; жорстка фіксація складних логічних зв’язків; складність структури; відносна низька швидкість доступу;
необхідність великого об’єму зовнішньої
пам’яті. Перераховані мінуси систем БД
ускладнюють роботу не тільки розробникам, але й завдають незручностей при їх
подальшому використанні.
Основними проблемами є недостатня кількість пам’яті для розширення вже
існуючих даних, низька швидкість пошуку та виконання запитів при роботі. Так
як один сервер не справляється з таким
навантаженням.

На даний час напрямок NoSQL (Not
only Structured Query Language) розвивається. Він реалізує БД, що суттєво відрізняються від традиційних реляційних систем БД. Також NoSQL застосовується до
БД, в яких вирішують проблеми масштабованості та доступності за рахунок атомарності та узгодженості даних.
Аналіз досліджень і публікацій
Термін «NoSQL» зародився у червні
2009 року на конференції у СанФранциско, на якій планувалося обговорити прогрес у сфері зберігання та обробки даних. Цей акронім був запропонований Еріком Евансом, і не мав глибокого
смислового навантаження, але так вийшло, що він поширився у світовій мережі і
став назвою цілого напряму в ІТ-індустрії.
За словами Майкла Віденіуса, автора оригінальної версії відкритої системи
управління БД MySQL і засновника компанії MySQL AB, «новий рух NoSQL» почався з статті у мережевому журналі від
співробітників Twitter, які вважали, що
MySQL не був достатньо підходить для
них. Вони потребували «щось краще».
Таким чином, основні переваги більшості
NoSQL рішень це: швидкий доступ до даних (якщо всі дані поміщаються в оперативній пам'яті), швидка реплікація (один

6
із методів масштабування) шляхом розподілу даних між багатьма вузлами, гнучка схема (можна додавати нові стовпці
миттєво).
Мета
Метою статті є продемонструвати
можливості масштабування, та його необхідність. Розглянути різні методи масштабування, а саме реплікацію та шардінг.
Виділити основні фактори, що впливають
на глобальне використання NoSQL у більшості сфер IT-індустрії і не тільки.
Методи дослідження
Найпростішою базою (сховищем)
даних NoSQL, з точки зору інтерфейсу
прикладного програмування, є база типу
«ключ-знання». Тип «ключ-знання» завжди використовує доступ до первинних
ключів, він зазвичай має високу продуктивність і легко масштабується.
Масштабування БД – найскладніше
завдання під час еволюції проекту. 90%
всіх зусиль зазвичай припадає на роботу,
пов'язану із зростанням обсягу даних і
операцій з ними.
Один сервер БД у деякий момент
часу перестає справлятися з навантаженням. У цей момент і слід застосовувати
техніки масштабування.
Результати дослідження
Питання підвищення продуктивності роботи програми часто постає при
створенні програмного продукту, тому в
такий момент і виникає необхідність у
масштабуванні баз даних. Проблеми масштабування виникають не відразу – вони
з’являються раптово. Якщо до цього бути
непідготовленими, то постають великі
проблеми.
У наш час збільшення інформації
відбувається душе швидко, існує необхідність швидкого її опрацювання. Розвиток
у напрямку збільшення швидкості процесора пригальмований на 3,5 ГГц, швидкість читання з диску також зростає малими темпами, а ціна потужного сервера
набагато більша, ніж сумарна ціна декількох менш потужних.

Масштабованість – це можливість
системи бути працездатною зі збільшенням навантаженнями (зазвичай – шляхом
нарощування апаратних джерел).
Масштабування буває вертикальне і
горизонтальне.
Вертикальне
масштабування
(Vertical scaling) полягає у збільшенні
продуктивності кожної складової системи
з ціллю підвищення сумарної продуктивності. У такому разі є можливість змінювати елементи системи на більш потужніші, тому це найпростіший спосіб без
необхідності змін у прикладних програмах.
Горизонтальне
масштабування
(Horizontal scaling) – розбитті системи на
більш дрібні структурні елементи та розосередження їх по окремим фізичним
машинам, і збільшення кількості серверів,
які паралельно виконують одну й ту ж
функцію. Цей принцип досить простий, а
у результаті ми отримаємо підвищення
потужності сховища (ємність, пропускна
здатність, час відповіді).
Стратегії масштабування: реплікація
і шардінг. Шляхом використання процедур шардінгу, реплікації, забезпечується
стійкість до відмов системи (результат
буде отриманий навіть якщо один або кілька серверів перестали відповідати), перерозподілом даних у разі додавання вузла займається сама NoSQL база.
Реплікація
Надійна робота в умовах, коли відмова апаратного забезпечення або мережі
неможливі – звичайна справа і одним з
властивостей багатьох рішень NoSQL.
Основний спосіб її забезпечення є
реплікація – це синхронне чи асинхронне
копіювання даних між декількома серверами. Реплікація дозволяє створити копію
вже наявної БД, через це використовують
декілька серверів для цих БД. Таким чином ми досягаємо більшої масштабованості, підвищення доступності та надійного
збереження даних.
Існує така модель реплікації, як
Master-Slave.
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Вона має такі компоненти:
1. Master (мастер) – це головний
сервер БД, до якого надходять дані. Тут
вони змінюються (видаляються, оновлюються чи поповнюються).
2. Slave (слейв) – сервер, що копіює
всі дані і є допоміжним. Їх може бути декілька.
Найчастіше у схемі реплікації один
Master і декілька Slave через те що, операцій читання (SELECT) більше, аніж запису
чи
інших
модифікацій
(INSERT/UPDATE).
Але у складнішій конфігурації може бути і більше ніж один Master. Якщо
одного Slave не вистачає – ставиться другий, третій і т.д. Тому існують 3 схеми
реплікації:
1. Один майстер, багато слейвів.
2. Ланцюг майстер серверів.
3. Два майстри, багато слейвів.
Крім того, реплікація використовується для географічного розподілу серверів (наприклад один сервер в Америці,
інший в Європі).
Принцип реплікації полягає у тому, що Master сервер при виконанні модифікацій записує всі зроблені зміни у
лог-файл (журнал), Slave сервера з деякою
періодичністю перевіряють цей журнал на
предмет появи нових даних і якщо вони є
– виконують аналогічні дії зі своїми даними.
З точки зору роботи додатку. У додатки ми повинні мати два з’єднання з
БД.
<?
$master = mysql_connect( '10.10.0.1' ,
'root' , 'pwd');
$slave = mysql_connect( '10.10.0.2' ,
'root' , 'pwd');
# деяка части програмного коду
$q = mysql_query( 'INSERT INTO users
…' , $master);
# ще деяка части програмного коду
$q = mysql_query( 'SELECT * FROM
users WHERE…' , $ slave);

При виконанні запитів, потрібні
використовувати відповідні з’єднання.
Насправді, реплікація, як і шардінг
не є унікальною особливістю NoSQL, але
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тут, важливу роль відіграють ефективність і легкість внесення змін в існуючу
інсталяцію. Перехід БД до роботи в режимі реплікації – це просте завдання для
більшості NoSQL-рішень. Якщо звернути
увагу на надійність і безпеку БД, то реплікація застосовується зазвичай сумісно з
шардінгом.
Шардінг являє собою розбиття даних на групи і зберігання кожної групи на
окремому сервері (Шарден). Розподіл повинен бути виконаний так, щоб
обов’язково можна було кожну із отриманих груп помістити на сервер. У даному
випадку група не обов'язково включає
одну таблицю, декілька таблиць можуть
містить одне ціле. Шардінг залежить від
структури даної бази і виконується він
безпосередньо у самому додатку.
Вертикальний шардінг. Реалізується виділенням таблиці або групи таблиць
на окремий сервер. Наприклад, в додатку
є такі таблиці:
1. users - дані користувачів;
2. photos - фотографії користувачів;
3. albums - альбоми користувачів.
Таблицю users ми залишаємо на
одному сервері, а таблиці photos і albums
переносимо на інший. У такому випадку в
додатку необхідно буде використовувати
відповідне з'єднання для роботи з кожною
таблицею. На відміну від реплікації, ми
використовуємо різні з'єднання для будьяких операцій, але з певними таблицями.
Горизонтальний шардінг. Здійснюється поділ однієї таблиці на різні сервери. Такий метод використовується для
величезних таблиць, які не поміщаються
на одному сервері. Поділ таблиці на частини робиться за такими пунктами:
1. На кількох серверах створюється
одна і та ж таблиця (тільки структура, без
даних).
2. У додатку вибирається умова, за
якою визначатиметься потрібне з'єднання.
3. Перед кожним зверненням до
таблиці відбувається вибір потрібного
з'єднання.
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Припустимо, наш додаток працює
з величезною таблицею, яка зберігає фотографії користувачів. Ми підготували
два сервери для цієї таблиці. Для непарних користувачів ми будемо працювати з
першим сервером, а для парних – з другим. Таким чином, на кожному з серверів
буде тільки частина всіх даних про фотографії користувачів. У NoSQL БД шардінг, як і реплікація, проводяться автоматично самою базою і користувальницький
додаток відокремлено від цих складних
механізмів. Це ще один плюс Not Only
SQL.
Висновки
Популярність NoSQL-рішень зростає і на це є підстави. По-перше нові завдання з обробки неймовірних обсягів даних, з новими вимогами щодо доступності та масштабованості цих даних. Подруге простота розробки та адміністрування NoSQL-технологій. Також важливий цілий ряд завдань, пов'язаних з масштабуванням і реплікацією, що представляють велику складність і вимагають великої спеціальної експертизи на традиційних системах управляння базами даних, у NoSQL займає лічені хвилини. Завдання встановлення і налаштування, саме з допомогою NoSQL-рішень зазвичай
істотно простіше і менш трудомістке, ніж
у випадку з реляційними системами баз
даних. Тому NoSQL-системи стали очевидним вибором для багатьох молодих компаній, де швидкість розробки та впровадження є ключовим фактором.

Не можливо передбачити, що буде
новою сходинкою у розвитку напрямку
NoSQL, навіть через місяць. І це є приводом до нових досліджень, наукових спостережень, розвитку нових думок на тему
«Впровадження NoSQL-системи в сучасну
ІТ-індустрію».
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Запропоновано багатоточковий метод чисельного розв’язання гідродинамічної задачі.
Розглянуто задачу оптимізації розподілу обчислювального навантаження між вузлами
розподіленого обчислювального середовища при реалізації цього методу. Використання
запропонованого методу дозволяє обійти локальні мінімуми цільової функції та оптимізувати використання обчислювальних ресурсів
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Вступ
При чисельному розв’язанні задач
механіки суцільних середовищ та електродинаміки, моделювання розподілених
процесів сітковими методами задача зводиться до систем однотипних, порівняно
простих алгебраїчних або диференціальних рівнянь великої розмірності.
Постановка проблеми
Для пошуку розв’язків таких систем
звичайно використовують ітераційні методи, що включає в себе виконання великої кількості однотипних математичних
операцій. При цьому необхідно забезпечити збіжність ітераційного обчислювального процесу, і розв’язати задачу оптимального розподілу (або «балансування»)
обчислювальних завдань між вузлами багатопроцесорної обчислювальної системи.
Аналіз досліджень і публікацій
Відомі методи балансування навантажень для багатопроцесорних обчислювальних систем поділяють на статичні та
динамічні [1-4].
Статичне балансування виконується
до запуску розподіленої програми. При
цьому рівномірний розподіл обчислювального навантаження між процесорами
намагаються забезпечити за рахунок вибору підобластей, які мають однакову кі-

лькість вузлів, мінімальну кількість спільних границь (граней), мінімальну розмірність матриці різницевих рівнянь, мінімальну кількість зв’язків. Інколи, додатково, висувається вимога забезпечити
відповідність топології і розміру підобластей можливостям сіткових генераторів
[1].
До алгоритмів динамічного балансування відносять такі, які допускають
перерозподіл областей в ході обчислень.
Програмне забезпечення, що реалізує динамічне балансування, визначає навантаження обчислювальних вузлів, пропускну
здатність ліній зв’язку, а також частоту
обміну повідомленнями між логічними
процесорами системи. На основі цих даних визначається, де саме буде виконуватися нове завдання, також тут визначається, які дії необхідно виконати, щоб перенести частину області чи областей з більш
завантажених обчислювальних вузлів на
менш завантажені. Для динамічного балансування можуть бути використані методи статичного балансування, застосовані з певним кроком по часу [5], а також і
спеціальні методи балансування, що не
мають статичних аналогів а для підвищення ефективності – паралельні версії
послідовних алгоритмів [6, 7]. Огляд і порівняння динамічних методів балансування наведено в роботі [8].
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До статичних методів балансування
відносять: метод половинного ділення;
комбінаторні методи; комбіновані підходи. До динамічних методів балансування
– дифузний алгоритм; метод потенціалу;
багаторівневі методи [9].
Найбільш поширені методи балансування основані на застосуванні геометричних алгоритмах розбиття. Для розрахункових схем, що використовують регулярні сітки, задача декомпозиції сітки по
даним вирішується, зазвичай, за допомогою розбиття області на блоки стовпців
чи рядків [10, 11]; в трьохвимірному просторі – розбиття на шари. Вертикальне та
горизонтальне розбиття називають одновимірною декомпозицією, оскільки поділ
відбувається в одному сітковому напрямку. Також застосовуються так звані «матричні» методи розбиття, або двовимірна
декомпозиція, коли поділ відбувається
одночасно за двома сітковими напрямками. Ці методи себе добре зарекомендували, вони досить прості в реалізації і дозволяють отримати добре збалансовану
систему. Недоліком таких методів є те,
що вони не є інваріантними до викривлення сітки. При зміні координат вузлів
сітки доводиться проводити декомпозиції
обчислювальної області.
Ціль статті
Ціль статті полягає в тому, щоб запропонувати багатоточковий метод пошуку розв’язку гідродинамічної задачі і
дослідити задачу призначення обчислювальних робіт на вузли мережі при реалізації цього методу у розподіленому обчислювальному середовищі.
Основна частина
В якості модельної використано
двовимірну гідродинамічну задачу, розглянуту у статті [12]. Система рівнянь
Нав’є-Стокса зводиться на прямокутній
розрахунковій сітці: до наступної різницевої схеми:
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де f i , j , g i , j – шукані значення функцій
U X ( x, y ) = f ( x, y );
U Y ( x. y ) = g ( x, y ) –
компонентів вектора швидкості середовища за координатами x та y відповідно –
в точках розрахункової сітки з номерами
(i, j) ;
Pi , j – шукані дискретні значення функції
тиску P = P(x,y ) в точках розрахункової
сітки з номерами (i, j) ;
ν та ρ – в’язкість та щільність рідини
(постійні величини);
∆ x та ∆ y – кроки розрахункової сітки за
координатами x та y відповідно.
У рівняннях системи (1) – (3) використано порядок індексів, що відповідає
алфавітному розташуванню змінних (перший індекс відповідає координаті x, другий – координаті y).
Спроби розв’язувати систему (1) –
(3) показали, що метод градієнтного спуску не дозволяє знайти глобальний мінімум цільової функції, оскільки вона має
велику кількість локальних мінімумів.
Для прикладу розглянемо розв’язання за-
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дачі про встановлене ламінарне протікання рідини через трубу. Опишемо цю задачу системою (1) – (3) на обчислювальній
області 5х5 точок в просторі двох параметрів:
ξ1 = Ux [i, 2] = Ux [i, 4] ,
ξ 2 = Ux [i,3] , i = 1..5 .
(4)
Ця задача має тривіальний розв’язок
[ ξ1 = 1.5 ; ξ 2 = 2 ]. Однак процес градієнтного спуску зупиняється в одному з численних локальних мінімумів цільової функції, що не дозволяє отримати бажаний
результат.
З метою подолання цієї проблеми
ми пропонуємо модифікувати цільову
функцію. Нехай пошук розв’язку відбувається у просторі узагальнених параметрів
ξ p , p = 1.. P . До числа цих параметрів
можуть входити фізичні величини або
узагальнені, пов’язані з фізичними певними співвідношеннями. Розмірність простору пошуку P може дорівнювати кількості шуканих фізичних змінних або відрізнятися від неї. Так, в багатьох задачах
можна зменшити розмірність простору
пошуку на основі певних припущень про
вигляд розв’язків системи, як у прикладі
(4) Нехай

{ }

H (ξ1 , ξ 2 , ... ξ P ) –

(5)

нев’язка системи (1) – (3) при значеннях
параметрів ξ1 , ξ 2 , ... ξ p . З метою обходу
локальних мінімумів, введемо множину
векторів зсуву у просторі узагальнених
параметрів

{

}
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мірного простору параметрів, це означатиме, що ми оптимізуємо не нев’язку системи в одній пошуковій точці, яка зрештою в результаті пошуку співпаде з точкою мінімуму цільової функції, а суму
нев’язок у групі точок, розташованих навколо цільової за певним законом. Вибором кількості цих точок та закону їх розташування ми зможемо позбутися впливу
локальних мінімумів на результати пошуку. Для обчислення такої цільової функції, всі обчислення у кожній точці сітки
доведеться повторити S разів, щоразу
вводячи відповідний зсув на один з вектор ∆(s ) з множини (6). З метою оптимізації кількості обчислень пропонується динамічна реконфігурація множини (6), що
може включати в себе використання
змінної кількості пошукових векторів в
ході пошуку та варіацію їхніх компонентів.
Для створення початкової моделі
розподілу обчислень розглянемо вертикальний та горизонтальний поділи обчислювальної області на домени (підобласті),
що є зонами відповідальності окремих
обчислювальних вузлів (рис. 1, а, б). Кількість таких доменів дорівнює кількості
обчислювальних вузлів системи. Вертикальний та горизонтальний поділи розрізняються принципово; анізотропія області
обумовлена тим, що розглядається задача
про протікання рідини у «горизонтальному» напрямку, тому «ліва» та «права» (за
рис.1) границі області є перерізами вхідного та вихідного потоків, а «верхня» та
«нижня» відповідають твердим стінкам.

(6)

і замість нев’язки (5) будемо оптимізувати суму нев’язок
S

∑ H (ξ1 + ∆(1s ) , ξ 2 + ∆(2s ) , ... ξ P + ∆(Ps ) ) ,
s =1

де ∆(sj ) – j-й компонент s-го вектора зсуву
у просторі параметрів. У випадку двови-

а

б

Рис. 1. «Вертикальне» (а) та «горизонтальне»
(б) розбиття обчислювальної
області на домени

Нехай використовується розрахункова сітка N × M , де N – кількість точок
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по вертикалі (кількість «рядків матриці»);
M – кількість точок по горизонталі (кількість «стовпців матриці»). Нехай кількість
обчислювальних вузлів дорівнює k . Такою ж має бути кількість доменів, на які
розбиваємо обчислювальну область.
Позначимо Oa кількість числових
значень, що передаються між точками,
сусідніми у вертикальному напрямку, але
належними до різних доменів (рис. 1, а).
Позначимо Ob кількість числових значень, що передаються між точками, сусідніми у горизонтальному напрямку і належними до різних доменів (рис. 1, б).
З системи рівнянь (1) – (3) видно,
що обчислення нев’язок у кожній з точок
області вимагає врахування значень функцій у сусідніх точках. Для розрахунку
нев’язки системи рівнянь у даній точці з
індексами (i, j ) необхідно отримати 5 значень величин, що відносяться до точок,
сусідніх з даною у вертикальному напрямку ( f i +1, j , g i +1, j , Pi +1, j , f i −1, j , g i −1, j ) , і
5 значень величин, що відносяться до точок, сусідніх з даною у горизонтальному
напрямку ( f i , j +1 , g i , j +1 , Pi , j +1 , f i , j −1 ,
g i , j −1 ) . В обох випадках дані про три величини передаються у «від’ємному» (відносно індексації точок) напрямку, а про
дві – у «додатному». Отже, якщо дві сусідні по вертикалі чи по горизонталі точки
віднесені до різних обчислювальних вузлів, то для обрахунку нев’язок на одному
кроці ітераційного процесу між ними необхідно передати Ov = Oh = 5 значень, 3 з
яких буде передано в один бік і 2 – в другий.
При розбитті вертикальними границями (випадок рис. 1, а) кількість обмінів
на одному кроці розрахунку дорівнює:
Qa = ( N ⋅ Oh − c1 ) ⋅ ( k − 1) ,

(7)

де множник (k − 1) представляє кількість
границь, що використовуються у розбитті
рис. 1, а ; N ⋅ Oh – кількість даних, які не-

обхідно було б передавати через одну границю між доменами довжиною N за відсутності особливостей, пов’язаних з наявністю граничних умов; c1 – поправка
кількості обмінів, що відображає особливості формулювання граничних умов.
Якщо за постановкою задачі граничні
умови задані на краях обчислювальної
області рівностями з постійними величинами, то для них не потрібно здійснювати
на кожній ітерації інформаційні обміни
між обчислювальними вузлами; достатньо передати і зафіксувати це значення
однократно. Так, наприклад, у задачі, що
розглядається, на верхній та нижній границях розрахункової області з умов нерозривності та прилипання витікає, що
компоненти швидкості мають постійні
значення:
∀j f 0 , j = 0 ; ∀j f N −1, j = 0 ;
∀j g 0 , j = 0 ; ∀j g N −1, j = 0 .
Тобто, між двома сусідніми по горизонталі точками верхньої або нижньої границь
через границю домену, проведену вертикально, необхідно передавати тільки одне
значення Pi , j +1 . Тому

c1 = 2 ⋅ 4 = 8 .

(8)

Підставивши (8) в вираз (7), отримаємо:
Qa = (5 N − 8) ⋅ ( k − 1) .
(9)
З аналогічних міркувань знайдемо
кількість обмінів даними між обчислювальними вузлами при розбитті розрахункової області горизонтальними границями,
як на рис. 1, б:

Qb = ( M ⋅ Ov − c2 ) ⋅ (k − 1) ,
(10)
де c2 – поправка – кількість обмінів, які
можна не виконувати при «горизонтальному» розбитті внаслідок особливості
формулювання граничних умов. Для задачі про «горизонтальне» протікання рі-
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дини через трубу будемо вважати, що величини тиску на вхідному і вихідному перерізах постійні по всьому перерізу (експериментальний об’єкт підключено до
джерела тиску – аналог джерела напруги,
що розглядається у теорії електричних
ланцюгів), а вертикальні (поперечні) компоненти швидкості на вхідному і вихідному перерізах відсутні. Тоді
∀i Pi , 0 = const ; ∀i Pi , M −1 = const ;
(11)

Підставимо (11) в вираз (10), отримаємо
Qb = (5M − 6) ⋅ (k − 1) .

З порівняння виразів (9) та (13) визначимо, при яких значеннях k1 змішане розбиття дасть меншу кількість обмінів, ніж
вертикальне.
Qa > Qm ;

(14)

(5 N − 8) ⋅ ( k − 1) >
> (5 N − 8) ⋅ ( k1 − 1) + (5M − 6) ⋅ (k − − 1) ;
(5 N − 8) ⋅ ( k − 1) − (5 N − 8) ⋅ ( k1 − 1) −

∀i g i , 0 = 0 ; g i , M −1 = 0 ;

c2 = 2 ⋅ 3 = 6 ,

13

(12)

Знайдемо кількість обмінів при змішаному розбитті (рис. 2). Нехай розрахункова
сітка N × M точок розбита на k1 вертикальних та k− горизонтальних смуг,
k = k1 ⋅ k − – загальна кількість доменів. За
постановкою задачі k1 ≥ 2 , k − ≥ 2 (якщо
хоч одна з цих нерівностей не виконується, то змішане розбиття вироджується в
один з випадків, розглянутих вище), тому
k ≥4.


k
− (5M − 6) ⋅  − 1 > 0 ;
 k1 

k
(5 N − 8) ⋅ (k − k1 ) − (5M − 6) ⋅  − 1 > 0 ;
 k1 
2
(5 N − 8) ⋅ ( k1 k − k1 ) − (5 M − 6) ⋅ (k − k1 ) > 0 .
(15)
Позначимо
5 N − 8 = C1 , 5M − 6 = C2 .

(16)

Тоді з (15) отримаємо:
C1 ⋅ ( k1k − k12 ) − C2 ⋅ (k − k1 ) > 0 ;
C1 ⋅ k1k − C1k12 − C2 k + C2 k1 > 0 ;
C1k12 − (C1k + C 2 ) k1 + C2 k < 0 .

(17)

Позначимо
y1 (k1 ) = C1k12 − (C1k + C 2 )k1 + C 2 k . (18)
Рис. 2. «Змішане» розбиття обчислювальної
області на домени

Загальна кількість обмінів при змішаному розбитті дорівнює:
Qm = ( N ⋅ 5 − 8) ⋅ (k1 − 1) + ( M ⋅ 5 − 6) ⋅ (k− − 1) =
k

= (5 N − 8) ⋅ (k1 − 1) + (5M − 6) ⋅  − 1 . (13)
 k1 

Коефіцієнт при доданку другого
ступеня C1 = 5 N − 8 позитивний при будьякому N ≥ 2 , тобто для будь-якої сітки;
тому графік функції y1 (k1 ) – парабола,
кінці якої спрямовані вгору. Ця функція
набуває позитивних значень при великих
позитивних і великих (за модулем) негативних значеннях k1 , тобто нерівність
(14) виконується тільки на відрізку
k11 < k1 < k12 , де k11 , k12 – корені квадратного рівняння
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C1k12 − (C1k + C2 ) k1 + C2 k = 0 .

(19)

Дискримінант рівняння (19) дорівнює
D = (C1k + C2 ) 2 − 4 ⋅ C1 ⋅ C2 ⋅ k =
C12 ⋅ k 2 + 2 ⋅ C1 ⋅ C2 ⋅ k + C22 − 4 ⋅ C1 ⋅ C2 ⋅ k =
C12 ⋅ k 2 − 2 ⋅ C1 ⋅ C 2 ⋅ k + C 22 =

= (C2 − C1 ⋅ k ) 2 .

(20)

(C1k + C2 ) − (C 2 − C1 ⋅ k ) 2
2 ⋅ C1

=

k12 =

C 2 + C1 ⋅ k − C 2 − C1 ⋅ k
2 ⋅ C1

=

2 ⋅ C1

=

C2 − C1 ⋅ k = 0 .
Дискримінант (20) дорівнює нулю, рівняння (19) має кратний розв’язок:

2

=

.

(22)

Перший випадок:
C2 − C1 ⋅ k = (5M − 6) − (5 N − 8) ⋅ k > 0 ; (23)
C2 − C1 ⋅ k = C2 − C1 ⋅ k .
Розділимо обидві частини нерівності
(23) на C1 = 5 N − 8 . Знак нерівності при
цьому не змінюється, оскільки, як уже
було вказано, 5 N − 8 > 0 при будь-якому
N ≥ 2 , тобто для будь-якої сітки.
5M − 6
5M − 6
C
− k > 0; k <
; k < 2 . (24)
5N − 8
5N − 8
C1
(21) та (22) дають:
(C1k + C2 ) − (C2 − C1 ⋅ k ) 2
=
2 ⋅ C1
C + C1 ⋅ k − C2 + C1 ⋅ k 2 ⋅ C1 ⋅ k
= 2
=
=k;
2 ⋅ C1
2 ⋅ C1
k11 =

k12 =

Отже, умова (17) могла б бути виконана
при таких k1 , що
C
k < k1 < 2 .
(25)
C1

(21)

;

(C1k + C 2 ) + (C 2 − C1 ⋅ k )
2 ⋅ C1
C2 + C1 ⋅ k + C2 − C1 ⋅ k

C2 + C1 ⋅ k + C2 − C1 ⋅ k 2 ⋅ C2 C2
=
=
.
2 ⋅ C1
2 ⋅ C1 C1

Однак за постановкою задачі, що розглядається, k > k1 , тому перша нерівність з
(25) не може бути виконана.
Другий випадок:

Корені рівняння (19):
k11 =

=

(C1k + C2 ) + (C2 − C1 ⋅ k ) 2
=
2 ⋅ C1

k11 =

(C1k + C2 ) − 0
(C k + C2 ) + 0
; k12 = 1
;
2 ⋅ C1
2 ⋅ C1
k C
k11 = k12 = + 2 .
(26)
2 2C1

За постановкою задачі k1 < k , тому
величини k11 і k12 , як такі, що задають
діапазон значень величини k1 , повинні
бути менші, ніж k . Застосовуючи цю
умову до (26), отримаємо нерівність
k C2
+
< k , звідки отримуємо, що такий
2 2C1
випадок
може
мати
місце при
C2
k C
< ; 2 <k.
2C1 2 C1
При цьому нерівність (19) не має
розв'язків, оскільки графік функції (18)
має лише точку дотику до осі абсцис
k1 = 0 , але не пересікає цю вісь.
Третій випадок. (Знак нерівності не
змінюється, аналогічно до випадку переходу (23) – (24)):
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C2 − C1 ⋅ k = (5M − 6) − (5 N − 8)k < 0 ;

k>

C2
;
C1

(27)

C2 − C1 ⋅ k = C1 ⋅ k − C 2 ;

умову (14) може

(28)

C2
<k,
C1
тобто за умови (27). Ця нерівність є умовою того, що змішане розбиття дасть
кращі результати
Таке k1 може існувати, якщо

Тепер порівняємо (12) та (13) і
з’ясуємо умови, за яких розбиття горизонтальними
границями
виявиться
гіршим, ніж змішане:
Qb > Qm ;
(5 M − 6) ⋅ ( k − 1) >
> (5 N − 8) ⋅ (k1 − 1) + (5M − 6) ⋅ (k− − 1);
(5 M − 6) ⋅ ( k − 1) −
− (5 N − 8) ⋅ (k1 − 1) − (5M − 6) ⋅ (k− − 1) > 0 ;
(5 M − 6) ⋅ ( k − k − ) − (5 N − 8) ⋅ ( k1 − 1) > 0 ;
(5 M − 6) ⋅ ( k − k − ) − (5 N − 8) ⋅ (

(

)

(5 M − 6) ⋅ kk − − (k − ) −
(5 N − 8) ⋅ (k − k − ) > 0 ;
2

C2 (k − )2 − (C 2 k + C1 ) k − + C1k < 0 . (29)

(C k + C2 ) + (C2 − C1 ⋅ k ) 2
k12 = 1
=
2 ⋅ C1
C + C1 ⋅ k + C1 ⋅ k − C2
= 2
=k .
2 ⋅ C1

C2
< k1 < k .
C1

Враховуючи, що k − > 0 , і застосовуючи (16), отримаємо:

C2 kk − − C 2 (k − )2 − C1k + C1k − > 0 ;

(C1k + C2 ) − (C2 − C1 ⋅ k )2
k11 =
=
2 ⋅ C1
C + C1 ⋅ k − C1 ⋅ k + C2 C2
= 2
=
;
2 ⋅ C1
C1

Отримуємо, що
бути виконано при
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k
− 1) > 0 ;
k−

Нерівність (29) може бути отримана
з нерівності (17) шляхом заміни коефіцієнтів: C1 на C2 , а C2 на C1 . Застосовуючи
цю ж заміну до співвідношення (28), що
задає умови існування розв’язку нерівності (17), отримаємо умову існування
розв’язку нерівності (29): змішаний метод
розбиття дасть менше обмінів, ніж «горизонтальний», при умові
C1
< k_ < k .
C2
Висновки
В статті запропоновано багатоточковий метод чисельного розв’язання гідродинамічної задачі та розглянуто задачу
оптимізації розподілу обчислювального
навантаження між вузлами розподіленого
обчислювального середовища при реалізації цього методу. Використання запропонованого методу дозволяє обійти локальні мінімуми цільової функції та оптимізувати використання обчислювальних ресурсів.
Можливим напрямком подальших
досліджень може бути: деталізація запропонованої математичної моделі з урахуванням можливих варіантів організації
обміну даними між вузлами, неоднорідності обчислювальних ресурсів вузлів та
каналів зв’язку, а також властивостей каналів обміну даними; розробка алгоритмів реконфігурації множини векторів зсуву (6) з адаптацією до особливостей цільової функції.
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Реализованная в Oracle RAC shared everything архитектура использует наиболее перспективный на сегодня способ обработки общего ресурса в Cloud Computing СУРДБ при
обслуживании OLTP трафика. В данной работе рассмотрен вариант оптимизации этого подхода, повышающий устойчивость на коллапс традиционных алгоритмов обработки общих страниц
Ключевые слова: Cloud Computing, метод разгрузки очередей, обработка общего ресурса, распределённые страницы памяти

Постановка задачи
В работе [1] была рассмотрена
проблема коллапса по блокировкам Cloud
Computing
системах.
Применение
алгоритмов 2 фазного блокирования [2] и 2х
фазной фиксации транзакции [3] часто
становится узким местом в Cloud Computing
системах. Именно поэтому технология
Oracle RAC [4] не применяет озвученные
алгоритмы, а использует собственный
подход, известный как shared everything.
Более подробно модель доступа к странице
данных в Oracle RAC рассмотрена в [5].
Однако стоит заметить, что классическая
схема работы с общим ресурсом
глобального кэша, страдает существенным
недостатком – низкой устойчивостью на
коллапс по блокировкам [1] и как следствие
ограниченными
возможностями
масштабирования. Ограничения в первую
очередь касаются высоких требований ко
времени отклика сети [6]. Это не позволяет
использовать глобальные сети в качестве
транспорта распределённого облака и
фактически сводит на нет попытки
реализовать с помощью shared everything
подхода дистанционно разнесённое облако.
Выявление и устранение недостатков shared
everything подхода являются целью данной
работы.
В
качестве
альтернативы
традиционному способу доступа к странице

во время пиковых нагрузок, когда резко
увеличиваются длины очередей к «горячим»
страницам предлагается метод разгрузки
очередей.
Выбор
математической
модели задержек в Oracle RAC
учитывающей
возникновение
конфликта
Рассмотрим общую ситуацию с
доступом к ресурсам, ожидающим
очередь. В работе [5] было показано что в
shared everything системах время доступа
к странице без учёта ожидания очереди
2tnet+tsend , а время ожидания очереди tqueue.
Очевидно, что общее время tacc, – это
сумма 2tnet+tsend и tqueue.
Моделируя входящий поток доступа к
страницам стационарным пуассоновским
потоком, получаем отражённое в таблице 1
распределение ряда времён обработки
(верхняя строка) и соответствующих им
вероятностей
(нижняя
строка)
в
зависимости от количества конфликтов:
Табл. 1. Времена обработки и вероятности

Время twpl – это время в течении,
которого проводится наблюдение. Не
сложно
вычислить
среднее
время
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дополнительного ожидания как сумму
ряда:

ёмкость и, учитывая, что поток
стационарный, для количества узлов k
вероятность такого события 1/k.
Табл.2. Время доступа без ожиданий очереди

Нас в первую очередь интересует
время в течении которого ресурсом может
пользоваться одна заявка – т.е. время
блокирования страницы. Это сумма tsend и
tqueue. Получаем уравнение и решаем его:

Таким образом, общее время доступа к
странице традиционным для shared
everything способом равно:
Необходимо заметить, что данная

формула имеет смысл лишь в том случае
если количество узлов облачной СУРБД
достаточно большое. В противном случае
необходимо учитывать эффект т. н.
естественной оптимизации – т. е. такой
оптимизации
когда
страница
уже
находилась на выполняющем обработку
узле либо узел, выполняющий обработку
является мастер узлом. В указанных
случаях узлу не имеет смысла по сети
обращаться к самому себе и время
доступа сокращается. Такой подход уже
был отражён в статье [5], однако
приведём таблицу с временами доступа
без учета ожиданий в зависимости от
закешированности
запрашиваемой
страницы локально и того, является ли
обрабатывающий узел мастером или нет:
l и m в табл. 2 обозначают события
закешированности на локальном узле (l) и
то, что обрабатывающий запрос узел
оказался мастер-узлом. l и m с верхней
чертой – соответственно – обратные
события.
Рассмотрим теперь влияние фактора
естественной оптимизации на время
ожидания страницы (обозначим tpw). Если
длина очереди n, то при обработке
каждых двух соседних запросов вероятна
ситуация, что запросы с одного узла. В
случае если все узлы имеют одинаковую

Количество
«соседств»
между
запросами в очереди на 1 меньше длины
очереди, но есть еще одно «соседство»
между первой пересылкой и началом
очереди во время которого вероятно, что
заявки будут с одного узла. Таким

образом, для очереди длиной n получаем:
Поскольку
распределение
вероятностей количества событий не
поменялось, при вычислении среднего
времени получаем:
Преобразовав
аналогично
(1)
получаем:

Время twpl – это время в течении которого
ожидается конфликт. В нашем случае это

сумма tsend и tpw.
Решение полученного уравнения:

откуда:
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Приведём в таблице 3 задержки с учетом
ожидания в очереди во всех базовых
сценариях, поскольку в сценарии нет
очередей за общий ресурс, то и время
ожидания не считаем, символ количества
узлов снова обозначим как n, а не k:
Табл.3. Задержки с учетом ожидания очереди

В процессе моделирования трафика
необходимо определить вероятности xx, sx,
xs и ss. При определении эффективности
алгоритма разгрузки очереди лучше
использовать
модель
трафика,
удовлетворяющую интерфейсу модели. Это
даст возможность сопоставить и среднее
время отклика, и среднюю длину очереди
для различных подходов к доступу при
изменении интенсивности как основного
параметра
трафика.
Примером
моделирования такого трафика может быть
элементарный трафик с обратной связью,
подробно описанный в работе [7], где он
упоминается под названием «простейший».
Однако
для
оценки
эффективности
алгоритма достаточно привести зависимость
времени отклика, с учётом времени
ожидания очереди от интенсивности
конфликта, что и будет сделано в данной
работе.
Описание метода разгрузки
очереди.
Идея метода достаточно проста: если
нарастает очередь – то необходимо снизить
количество пересылок между узлами. Для
этого
выбирается
узел,
который
эксклюзивно будет вносить изменения в
«горячую» страницу. Это позволит избежать
очередей, которые образуются из-за
увеличения времени отклика вследствие
добавления ко времени обработки времён
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пересылок между узлами. Принципиально
также заложить в алгоритм возможность
мигрировать с узла, вносящего изменения на
другой
узел,
для
обеспечения
динамического балансирования нагрузки.
Распишем возможную структуру
обмена сообщениями для реализации
вышеперечисленных требований.
1. При возникновении длинной
очереди мастер узел должен перевести
страницу в режим разгрузки, т. е. узел
выполняющей обработку в данный момент
времени должен быть уведомлен о переводе
страницы в режим разгрузки и назначен
узлом
выполняющим
разгрузку
(в
дальнейшем узел-хостер). Это выдвигает
требования к мастер узлу отслеживать
историю пересылаемых сообщений, в
противном
случае
очередь
начнёт
разгружаться только после обслуживания
запросов страниц, пришедших после
момента перевода в режим разгрузки.
2. На запросы страниц мастер-узел
даёт ответ, с указанием узла-хостера,
которому надо пересылать пакет с
действиями, выполняемыми над страницей.
3. Обрабатывающий узел формирует и
пересылает хостеру своё задание.
4. Хостер вносит изменения в
страницу и пересылает текущую версию
страницы обрабатывающему узлу. На этом
этапе возможна оптимизация, которую мы
при моделировании учитывать не будем:
вместо
пересылки
всей
страницы
пересылаются изменения с последнего
кэширования на узле обработчике.
5. Обрабатывающий узел получает
страницу в состоянии, как будто он сам внёс
в неё изменения и сразу же отправил дальше
по запросам других страниц.
Важным моментом в этом алгоритме
является
минимизация
ресурсов
на
мониторинг возникновения очереди. В
данной работе мы отметим важность этих
вопросов но при моделировании будем
предполагать,
что
очередь
начнёт
разгружаться только начиная с обслуживания
запросов страниц, пришедших после
момента перевода в режим разгрузки.
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Математическая
модель
метода разгрузки очередей
Рассмотрим
описанный
выше
алгоритм в задержках. На пересылка
мастер узлу запроса и получение от него
ответа это 2 tnet. Отправка «задания на
изменение страницы» это также tnet, а ответ
хостера с пересылкой актуальной версией
страницы со сделанными изменениями –
это tsend. Таким образом общее время:
(10)
С учётом естественной оптимизации,
поскольку в SCUR состояние блок не
переводится, а временем стоянием в
очереди, поскольку оно не включает в себя
времена пересылок, мы пренебрегаем,
получаем зависимость времени доступа от
того является ли узел мастером или
хостером отражённую в таблице 4:

к критической интенсивности перехода в
коллапс становится эффективным. Более
того, метод разгрузки очередей вообще не
приводит к коллапсу по доступу к общим
страницам при интенсивностях больших
чем 1/tsend.

Рис.1. Результаты сравнения при n=3 и
tsend=tnet

Табл.4. Время доступа при разгрузке очередей

Рис.2. Результаты сравнения при n=8 и
tsend=tnet

h в данном случае обозначает что
обращение было к узлу-хостеру, а m что
обращение к узлу мастеру. Очевидно, что
разнесение мастера и хостера на разные
узлы даёт уменьшение времени отклика.
Как предельный случай для 2х узлов:
(11)
Но самым главным плюсом является
устойчивость на коллапс по страницам
памяти, который при таком подходе не
возникнет при соотношении:
(12)
Отобразим
полученные
результаты
графически. На приведенных 4х графиках.
Анализируя результаты видно, что метод
разгрузки очередей неэффективен при
низких интенсивностях конфликта за
общую страницу, однако при приближении

Рис.3. Результаты сравнения при n=3 и
tsend=2tnet

Рис.4. Результаты сравнения при n=8 и
tsend=2tnet
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Выводы
Предложенный метод разгрузки
очередей позволяет решить проблему
коллапса за общие страницы в облачных
СУРБД использующих shared everything
архитектуру.
При
этом
остаётся
возможность использовать его совместно
с традиционными алгоритмами доступа к
странице. Заметим, что применение
алгоритма всегда увеличивает количество
сетевых пакетов и как следствие – объём
пересылаемых данных, что является
платой за уход от коллапса по общим
страницам.
Сравнивая предложенный метод с
традиционными техниками ухода от
коллапса по общим страницам через
снижение вероятности запроса страницы
стоит отметить дополняющий эффект к
традиционным
техникам,
а
также
возможность
снижать
вероятность
коллапса в тех случаях когда коллапс за
страницу связан с единственным горячим
ресурсом страницы (например горячей
строкой).
Детальное
сравнение
и
комбинирование
метода
разгрузки
очередей с традиционными техниками
ухода от коллапса за страницу (среди
которых стоит отметить наиболее
популярные:
секционирование
и
реверсивный
индекс)
представляет
интерес однако выходит за рамки задач
очерченных данной работой. Обозначая
рамки
последующего
исследования
предложенного
метода
необходимо
обратить внимание на процесс активации
метода разгрузки очередей при их
возникновении и исследовать различные
варианты
как
прогнозирования
возникновения очереди так и реактивной
разгрузки очереди при её возникновении
в контексте исследования задержек
переходного процесса и потребления
ресурсов.
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Введение
Аэростатические летательные аппараты (АЛА) представляют собой перспективный вид транспорта для выполнения
многих задач, включая длительное нахождение в воздухе: транспортировка грузов, мониторинг, патрулирование, организация связи, радиолокационный обзор и
др. [1].
Ограниченность энергетических ресурсов, жесткие требования к продолжительности полета, большая чувствительной к атмосферным возмущениям обуславливают необходимость осуществления полета автоматически управляемых
АЛА по энергетически эффективным траекториям во время выполнения конкретной миссии. Поэтому, при планировании
энергетически эффективных полетов автоматически управляемых АЛА является
целесообразным выполнение оптимизации его управления для обеспечения соответствующих траекторий полета.

Среди последних исследований по
оптимизации траекторий полета дирижаблей, как типичных представителей
АЛА, можно отметить работы, посвященные как стратосферным [2-6], так и традиционным дирижаблям [7-9] .
В работе [2] проанализированы характеристики оптимальной траектории
полета стратосферного дирижабля. Задача
обеспечения полета аппарата из заданных
начальных в желаемые конечные условия
сформулирована как задача нелинейного
оптимального управления. Для упрощенной математической модели динамики
дирижабля (точечно-массовая модель с
присоединенными массами) получены
приближенные аналитические и численные решения с использованием метода
коллокации для решения краевой задачи,
построены оптимальные траектории для
некоторых сценариев полета.
В работе [3] оптимальная траектория автоматически управляемого стратосферного дирижабля построена для нели-
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нейной динамической модели дирижабля
с использованием алгоритма прямой коллокации. Проблема оптимального управления сведена к проблеме нелинейного
программирования.
В работе [4-6] проведено исследование оптимальной траектории подъема и
спуска стратосферного дирижабля с использованием энергии ветра и термодинамических внутренних и внешних факторов для достижения заданной высоты
полета с минимальным временем и минимальной затратой энергией. Проблема нелинейного оптимального управления сведена к проблеме нелинейной параметрической оптимизации и численно решена с
использованием SNOPT.
В работе [7] проведен анализ возможности использования для траекторной
оптимизации полета дирижаблей небольших размеров псевдо-спектральной модели оптимального управления.
В работе [8] рассмотрены некоторые
аспекты оптимизации горизонтального
полета дирижабля. В предположении постоянства скорости полета предложен алгоритм оценки дальности и продолжительности полета. Получены аналитические выражения для оценки этих величин,
а также для оценки оптимального угла
атаки дирижабля в зависимости от израсходованного топлива.
В работе [9] определены условия
оптимальности горизонтального полета
дирижабля в условиях встречного ветра.
Получена в аналитическом виде оценка
дальности полета в зависимости от характеристик дирижабля и скорости ветра.
В работах [2-7] для решения задач
оптимизации управления траекторным
движением автоматически управляемых
дирижаблей, применены, в основном,
традиционные методы численного решния краевых задач (метод динамического
программирования и др.). Как известно,
использование необходимых условий оптимальности в данных методах приводит,
в общем случае, к трудноразрешимой
двухточечной краевой задаче. При этом,
воздействие параметрических возмуще-
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ний и возмущений окружающей среды на
полет автоматически управляемого дирижабля требует непрерывной оптимизации
в реальном времени траектории полета
средствами бортовых ЭВМ. Это приводит
к большим вычислительным сложностям.
Один из недостатков известных методов оптимального управления движением летательных аппаратов связан с
синтезом алгоритмов управления в виде
функции времени. Это требует, для введения адаптивных свойств алгоритмов,
организовать обратную связь по вектору
состояния и терминальным условиям с
целью парирования действия различного
рода возмущений. Другой недостаток связан с тем, что оптимизируется только
один критерий. Так как в процессе движения летательных аппаратов часто необходимо оптимизировать несколько противоречивых критериев и учитывать ограничения на их область допустимых значений, то ставится задача многокритериальной оптимизации.
Для уменьшения объема вычислений при синтезе алгоритмов управления и
реализации оптимальных траекторий полета автоматически управляемых дирижаблей предлагается использовать операционный метод дифференциальных преобразований [10], который позволяет решать, в том числе, и задачу многокритериальной оптимизации управления многорежимных
летательных
аппаратов
[11,12].
Целью данной статьи является решение задачи многокритериальной оптимизации управления движением автоматически управляемого дирижабля с учетом многорежимности его эксплуатации.
Постановка задачи многокритериальной оптимизации
Как известно, полет АЛА является
многорежимными характеризуется разными режимами управления вектором тяги, отклонением аэродинамических органов управления, практически скачкообразным изменением массы аппарата при
сбросе балласта (при необходимости),
возможным отказом двигателей. Будем
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считать, что моменты времени данных
изменений режимов полета заданы. Поэтому весь процессу управления движением АЛА условно разобьём на заданные
p временных интервалов, внутри которых параметры аппарата не имеют скачкообразных изменений и не происходит
переключения управления:
p

∑T

Ti = ti − ti −1 , i = 1, p ,

i =1

i

=T ,

где T – время процесса управления.
Тогда к каждому из р интервалов
можно применить оптимизацию процесса
управления движением в форме [12]. При
этом, результирующая траектория восстанавливается по участкам со стыковкой
краевых условий.
В общем виде, исходная математическая модель движения АЛА может быть
представлена в виде векторного дифференциального уравнения:
dx i
= f i (t , x i , u i ,ν i ),
(1)
dt
0
x i (t i −1 ) = x i , i = 1, p,
где xi = xi (t ) – n -мерный вектор состояния, ui – m -мерный вектор управления,ν i –
l -мерный вектор возмущений, f – непрерывная и непрерывно дифференцируемая по совокупности переменных
t , xi , u i , ν i вектор-функция обобщенной
силы, t ∈ (t i − t i −1 ) .
В задачах терминального управления необходимо обеспечить перевод объекта(1) из заданного начального состояния xi (t 0 ) в конечное x p (T ) , определенное в момент времени t = T q -мерным
(q ≤ n) векторным уравнением:
S x p (T ), T = 0 .
(2)
Сопряжение конечных (терминальных) и начальных условий участков процесса управления задается в форме заданных краевых условий:
ϕi xi (Ti ), xi0+1 ; ui (Ti ), ui0+1 ; Ti = 0,
.
(3)
i = 1, p

[

[

]

]

Качество процесса управления оценивается совокупностью частных критериев, заданных функционалами:
I j = G j [x p (T ), T ] +
p

T

+ ∑ ∫ Φ ij (t , xi , ui , ν i )dt ,

(4)

i =1 t 0

j = 1,2,3,..., r , i = 1,2,3,..., p ,
где заданные функции G j и Φ ij имеют не-

прерывные частные производные по
xi , u i ,ν i . Частные критерии (4) являются
компонентами r-мерного векторного критерия I = ( I 1 , I 2 ,..., I r ) . Полагаем, что векторный критерий ограничен допустимой
областью I ∈ Ω(I ) . Каждая компонента
векторного
критерия I
описывается
функционалом (4), определенным на решениях векторного дифференциального
уравнения (1) при управлении из класса
допустимых управлений U . Предполагаем, что ограничения на векторы состояния и управления учитываются в процессе выбора вида функционала (4).При
этом, будем считать, что вид частных
критериев (4) выбран таким образом, что
компоненты векторного критерия минимизируются, а допустимая область их изменений задается системой ограничений:
C j ≤ I j ≤ 0, j ∈ [1, r ] ,
(5)
где C j −верхняя граница допустимого
значения компоненты I j векторного критерия I .
Задача многокритериального синтеза оптимального управления АЛА состоит
в определении экстремалей
x * (t ), u * (t ) , u * ∈ U , I ∈ Ω, t ∈ [t 0 , T ] ,
которые при заданных дифференциальных связях (1) и граничных условий (2)
оптимизируют векторный функционал I .
Для многокритериальной оптимизации процесса управления движением
АЛА воспользуемся методом скалярной
свертки частных критериев по нелинейной схеме компромиссов, предложенным
А. Н. Ворониным [13]. Этот метод позволяет свести многокритериальную задачу к

{

}

Проблеми інформатизації та управління, 4(52)’2015
решению одной
функционала
r

J =∑

задачи

оптимизации

1

(6)

Ij 

1 −
 C 
j


при условиях (1), (2) и (5).
Программное
управление u = u (t ) ,
оптимизирующее функционал (4), реализовывает оптимальное управление по разомкнутому контуру и гарантирует выполнение терминальных условий (2) при
отсутствии действия возмущений.
В реальных условиях действие
внешней среды ν i (t ) на динамику движения АЛА может привести к значительным
терминальным ошибкам в момент окончания процесса управления по программе
u = u (t ) . С целью компенсации этих возмущений синтезируется закон оптимального по критерию (4) управления с обратной связью вида u = u ( x, t ) . Данное управление обеспечивает приведение объекта(1) из произвольного начального состояния в конечное (2) при действии возмущений.
j =1

Синтез многокритериального
оптимального управления многорежимным объектом
Для оптимизации управления движением многорежимного автоматически
управляемого АЛА, с целью повышения
вычислительной эффективности метода
решения многокритериальной задачи(1) (5) по нелинейной схеме компромиссов,
целесообразно перевести исходную математическую многокритериальную задачу
в область изображений и применить математический аппарат дифференциальных
преобразований [12,14]. Это позволяет
свести задачу синтеза многокритериального оптимального управления к решению системы нелинейных алгебраических
уравнений без численного интегрирования или дифференцирования уравнений
траекторного движения аппарата, что
значительно сокращает объем необходимых вычислений.
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Дифференциальные преобразования
позволяют заменить в математической
модели (1) функции x(t ) непрерывного
аргумента t их моделями в виде дискретных функций X (k ) целочисленного аргумента k = 0, 1, 2, ... согласно выражению:
 d k x(t ) 
(7)

 ,
k
 dt  t = t0
где x(t ) − вещественная аналитическая
функция
вещественного
аргумента;
X (k ) − дискретная функция целочисленного аргумента k , называемая дифференциальным спектром функции x(t ) в точке t = t 0 ; h − масштабная постоянная,
имеющая размерность аргумента t ; черта
снизу – символ преобразования.
Математические модели, полученные на основе дифференциальных преобразований (7) называются спектральными
моделями. В дальнейшем будем считать,
что функции времени, описывающие
процессы управления в задаче (1)-(5)
внутри каждого участка процесса управления являются аналитическими.
Синтез многокритериального оптимального управления с обратной связью
выполним методом замыкания оптимального программного управления u = u (t )
для произвольного текущего состояния
x(t ) [12].
На первом этапе синтеза будем рассматривать невозмущенное движение аппарата. Выберем в середине каждого участка траекторного движения АЛА программное управление в классе аналитических
функций
u i (τ , Ai ) ,
где
Ai = ( a1 , a 2 ,...a n ) − вектор свободных параметров, τ −локальный временной аргумент. Дифференциальные преобразования
(7) функции u i (τ , Ai ) определяют при
h = Ti и τ = 0 ее дифференциальный спектр
в виде:
u i (τ , Ai ) = U i ( k , Ai ) =
hk
x (t ) = X ( k ) =
k!

=

Ti k  d k u i (t i −1 + τ , Ai )  .


k! 
dt k
τ =0

(8)
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Дифференциальное уравнение (1) в
области изображений на основе преобразований(7) изображается в форме спектральной модели:
X i (k + 1, Ai , X i0 ) =
,
T
= i f i Ti , X i (k , Ai , X i0 ), U i (k , Ai )
k +1
(9)
0
X i (0) = X i ( Ai −1 , Ai − 2 ,...AI );
.
X 1 (0) = X 10 = x 0 ; i = 1, p
Воспользуемся свойством дифференциальных преобразований, согласно
которому алгебраическая сумма всех
компонент (дискрет) дифференциального
спектра любой аналитической функции в
точке t = tν равна нулевой дискрете дифференциального спектра функции в точке
tν +1 = tν + h или
значению
оригинала
функции в той же точке:

[

∞

∑X
k =0

ν

]

(k ) = X ν +1 (0) = x (tν + h) .

(10)

Из
соотношения
(10)
при tν = t i −1 и h = Ti находим вектор состояния в конце каждого участка траекторного движения АЛА:
∞

xi (Ti , Ai , xi0 ) = ∑ X i ( k , Ai , X i0 ) ,
k =0

.

(11)

i = 1, p
Тогда уравнение конечного состояния всего процесса управления (2) с учетом выражения для сопряжения терминальных и начальных участков (3), а также выражения для вектора состояния в
конце каждого участка управления (11)
преобразуется к виду:
S A1 , A2 ,..., Ap = 0 .
(12)

[

]

Данное терминальное условие в неявной форме определяет q ⋅ r компонентов
векторов
свободных
параметров Ai , i = 1, p . Оставшиеся (n - q)r компонентов векторов свободных параметров
определяем из условий оптимальности
функционала (4).Дифференциальные преобразования (7) функционала (4) с учетом
дифференциальных спектров (8), (9) по-

зволяют представить данный функционал
в виде функции векторов свободных параметров Ai :
I j ( A1 , A2 ,...Ap ) =

[

]

p

= G j A1 , A2 ,...Ap ), T + ∑ Ti ⋅
∞

⋅∑

[

i =1

Фij Ti , X i (k , Ai , X i0 ), U i (k , Ai )

(13)

]

k +1
Подстановка (13) в выражение (6)
дает скалярную функцию:
J ( A1 , A2 ,...Ap ) =
k =0

r

=∑
j =1

1−

1
.
I j ( A1 , A2 ,...Ap )

(14)

Cj

Из необходимых условий минимума
функции (14) получаем систему уравнений для определения ( n - q)r остальных
неизвестных компонент вектора свободных параметров A :
∂J ( A1 , A2 ,... A p )
= 0, i = 1, p ,
.
(15)
∂a ik
k = 1, N i
Система уравнений (12) и (15) в неявной форме определяет время T процесса управления и вектор свободных параметров A = ( A1 , A2 ,...A p ) как функции век-

тора произвольного начального состояния
x 0 = xi (t 0 ) . В результате первого этапа
синтеза определяется компромиссное решение u * [t , A(T , x 0 )] , связывающее произвольные начальные условия x 0 с конечными (2).
На втором этапе синтеза рассматривается возмущенное движение АЛА, которое постоянно отклоняется от оптимальной программной траектории. В этом
случае
компромиссное
управле*
ние u [t , A(T , x )] непрерывно вычисляется
из системы уравнений (12) и (15) для текущих значений времени t и состояния x(t ) аппарата, что позволяет сформировать замкнутый закон многокритериального
оптимального
управления
u = u(t, x) . Решение системы уравнений
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(12) и (15) для каждого текущего момента
t и состояния x(t ) аппарата, находящегося
под действием возмущений, непрерывно
дает управление u (t , x ) , связывающее текущее состояние x(t ) с терминальными
условиями (2).
В замкнутом контуре управления
используется только текущее значение
управления u[t , A(T , x)] , которое в следующий момент времени пересчитывается по системе уравнений (12) и (15). Этим
обеспечивается «гибкая» адаптация оптимальной траектории движения АЛА к
действию заранее неизвестных возмущающих факторов ν (t ) .
Необходимо также отметить, что
компромиссное управление является устойчивым не только к действию внешних
возмущений, но и обладает теми же самыми адаптивными свойствами оптимизации по частным критериям.
Если
вследствие действия возмущений один из
частных критериев I j приближается к
верхней границе C j допустимых значений (5), то компромиссное управление
реализовывает действие Чебышевского
(минимаксного оператора) по этому частному критерию. В остальных случаях
компромиссное управление действует эквивалентно оператору интегральной оптимальности с разной степенью выравнивания частных критериев. Ухудшение одного из частных критериев компенсируется улучшением остальных частных критериев.
Критерии оптимизации траектории полета АЛА
При оптимизации траектории полета
автоматически управляемых АЛА в вертикальной плоскости учитывают, как правило, следующие параметры – продолжительность полета, потребление энергии
при выполнении конкретной миссии
(взлет, набор высоты, крейсерский полет,
посадка, причаливание и др.), ошибки
достижения терминальных условий, а
также соответствующие ограничения по
траекторным параметрам полета [2].
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Все эти частные критерии можно
условно сгруппировать в три группы.
В первую группу входят критерии,
характеризующие
продолжительность
полета (или расход топлива) при выполнении конкретной миссии.
Во вторую группу входят критерии
оценки затрачиваемой энергии при выполнении конкретной миссии, ограничения на угол наклона траектории, подъемную силу, угол атаки.
Суммарную энергию, затрачиваемую АЛА при полете, можно выразить в
виде интеграла от требуемой суммарной
мощности. Суммарная мощность состоит
из: а) мощности двигателей аппарата, б)
мощности, необходимой для обеспечения
работы полезной нагрузки (например, радиолокационной станции дальнего обзора) и/или в) мощности для обеспечения
работы эксплуатационных систем (например, системы регулирования давления
в корпусе АЛА). Мощности б) и в) являются малыми в сравнении с мощностью а)
и их можно не учитывать при планировании траектории полета АЛА. Следовательно, без большой погрешности, суммарную энергию, затрачиваемую АЛА
при полете, можно выразить в виде интеграла от мощности двигателей, необходимой для создания тяги P при скорости
полета V :
T
P ⋅V
E=∫
dt ,
(16)
t0 η

где η - к.п.д. двигателей. В дальнейшем
будем считать, что к.п.д. двигателей АЛА
не зависит от скорости полета
Таким образом, критерий качества
оптимизации траектории полета при переводе аппарата из начальных условий
x (t 0 ) в конечные x(T ) можно выразить в
виде:
min I = K f T + K p E ,
(17)

где K f , K p − положительные весовые коэффициенты, E - потребляемая энергия.
Выбирая значения весовых коэффициентов, можно получить задачу оптимизации траектории по минимальному вре-
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мени ( K f = 1, K p = 0) ,
минимальному
потреблению
энергии
( K f = 0, K p = 1) или минимальной энергии с фиксированным конечным временем T ( K f > 0, K p > 0 ).
В ряде случаев требуется быстрый
подъем АЛА до заданной высоты, при отсутствии терминальных требований к конечной горизонтальной дистанции. Принимая скорость полета постоянной и используя угол наклона траектории θ как
переменную управления, задача оптимального управления в данном случае
может быть сведена к определению минимума функционала:
T

I = T = ∫ dt ,

(18)

t0

при ограничении по θ и граничном условии по высоте.
Понятно, что в таком случае данная
проблема требует подъема аппарата с
максимально возможным углом наклона
траектории.
Если скорость полета изменяется и
рассматривается как переменная управления, то минимальное время подъема приводит к уменьшению скорости подъема
аппарата. Другими словами, аппарат будет использовать энергию движения и кинетическую энергию для достижения требуемой высоты за минимально возможное
время.
При рассмотрении задачи подъема
АЛА с начальной до заданной высоты с
использованием минимального количества энергии принимается, что воздушная
скорость является переменной.
В этом случае, потребную тягу P
двигателей АЛА можно выразить в виде:
1
(19)
P = ρV 2U 2 3 C X ,
2
ρV 2
где q =
- скоростной напор; U , C X 0 2
соответственно объем корпуса и лобовое
сопротивление аппарата.
Необходимая, при этом, энергия для
подъема аппарата определяется следующим выражением:
0

3
2/3
T
1 ρV U ⋅ C x0
E= ∫
dt .
2 t0
η

(20)

В частных случаях, рассматривают
оптимальные траектории полета при минимизации времени выполнения данной
миссиии минимизации энергии, необходимой для выполнения миссии.
В третью группу критериев входят
критерии оценки ошибки достижения
терминальных условий по высоте, вертикальной и горизонтальной скорости:
2
I 2 = [H − H (T )] ,
(21)
I 3 = [VY − VY (T )] ,
2

(22)

I 4 = [V X − V X (T )] ,
(23)
где T время
набора
высоты; H (T ) , V X (T ) , VY (T ) - заданные значения высоты полета, горизонтальной и
вертикальной скорости в момент времени
T.
В общем случае, задача многокритериальной оптимизации управления траекторией автоматически управляемого АЛА
рассматривается как минимизация линейной комбинации принятых критериев в
диапазоне определенных начальных и конечных условий с выполнением наложенных ограничений.
2

Результаты моделирования
С использованием описанного выше
подхода выполнен синтез многокритериального оптимального управления процессом набора заданной высоты автоматически управляемым классическим дирижаблем с управляемым вектором тяги.
Рассматривался набор высоты с Н = 100м
до крейсерской высоты Н = 2 000м.
В качестве исходной математической модели процесса управления движением дирижабля использована система
дифференциальных уравнений, описывающих движение дирижабля на i -ом
участке набора высоты. На базе этой модели разработана спектральная модель
процесса управления движением дирижабля и получены соответствующие дискреты дифференциальных спектров пере-
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менных,
характеризующих
процесс
управления [14].
В качестве критерия оптимальности
на i-ом участке выбран функционал:
Ii =

λi
2

T

∫

t0

ρVi3 U 2 / 3 ⋅ C x 0
η

dt − VXi (Ti ), λ i f 0,

(24)

Где Vi , Ti , V X i (Ti ) - соответственно скорость и время набора высоты на i-ом участке, а также значение горизонтальной
скорости в момент времени Ti .
Первое слагаемое в выражении (24)
учитывает затраты энергии аппаратом в
процессе набора высоты, а второе – горизонтальную скорость, до которой разгоняется аппарат в конце i-ого участка.
Набор высоты осуществлялся с минимальным потреблением энергии и достижением в конце набора заданной высоты максимальной горизонтальной скорости, т.е. с обеспечением минимума функционала (24).При синтезе управления
также учитывались ограничения на максимальную скорость подъема, расход
энергии и максимально допустимую горизонтальную скорость на i-ом участке.
Программное управление подъемом
задавалось в виде линейной функции
времени на каждом i-ом участке. В результате синтеза получен в неявном виде
алгоритм оптимального управления вектором тяги в виде функции свободных
параметров программного управления и
текущих параметров траекторного движения.
Проведенные на ЭВМ моделирование оптимальной траектории набора высоты автоматически управляемого дирижабля с использованием синтезированного алгоритма управления показали, что
изначально дирижабль поднимается на
максимально допустимую высоту (статический потолок), а затем опускается до
заданной крейсерской высоты. Во время
подъема, воздушная скорость постепенно
увеличивается до максимального значения, а затем постепенно уменьшается для
удовлетворения ограничения по горизонтальной воздушной скорости.
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Выводы
Предложен подход к многокритериальной оптимизации управления движением многорежимного автоматически
управляемого аэростатического летательного аппарата. Подход основан на использовании математического аппарата
дифференциальных
преобразований
функций и уравнений и векторной свертки частных критериев по нелинейной
схеме компромиссов. Это позволило значительно упростить решение проблемы
синтеза замкнутых законов оптимального
управления и получить алгоритм в аналитическом виде без интегрирования дифференциальных уравнений движения.
Проведено моделирование процесса набора заданной высоты дирижаблем с учетом минимизации расхода энергии и достижения максимально допустимой горизонтальной скорости в конце набора высоты.
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Introduction
The algorithms to search the
predetermined value flow are oriented on the
analysis of the computer networks
vulnerability by examining the functional
characteristics affecting the performance
indicators of its elements. Among the
objectives about the stream the problem to
find an acceptable distribution that
maximizes the flow in the graph representing
the computer network is more frequent. The
study of methods to determine the extreme
flow in a computer network in representing
oriented and non-oriented graph is associated
with the theorem about the maximum flow
and a minimum incision known as the FordFulkerson theorem, whereby the value of the
maximum flow which can flow from the
node called source to the node, called the
sink, can not exceed the sum of arcs’
capacities forming the incision between
these nodes [1-3]. A distinction is problems
about the unipolar and multipolar flow which
are solved with applicating Ford-Fulkerson
and Gomory-Hu algorithms respectively [28]. In [8] above-mentioned problems are
considered
for the fuzzy network
representing the parameters of capacities and

unit costs with strong blurring their
boundaries as fuzzy triangular numbers. The
algorithms to search the flows of the
minimum cost and the maximum flow
basically use the mathematical models with
constraints which represent a system of
linear or nonlinear algebraic equations. In
this article there is explored the possibility to
reduce the flow algorithms to the solving of
the systems of linear (non-linear) algebraic
equations.
Problem statement
Consider the problem to find the
minimum cost flow, which is a
generalization of the problem to search the
maximum flow in the following formulation.
Let a connected directed graph G(V,E), V, E
are the sets of nodes and arcs respectively.
(i, j )∈ E arc there are
To each
corresponding the weights f ij of the flow
through on (i, j ) arc, (i, j) arc capacity U ij ,

cost cij to transport the flow unit along (i, j )
arc. A lot of flows in the graph be denoted
with F and will be called as the flow
distribution. Let us assume that node s is a
source, and the node t is a sink. The task is to
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determine the minimum cost transporting the
flow with predetermined value of f st = v .
A mathematical model of the
problem
A mathematical model of the problem
is given by:
to minimize
Z = ∑ cij ⋅ f ij
(1)
(i , j )∈E

under conditions

 v , i = s,

n
n

f ij − ∑ f ji = 0, i ≠ s, i ≠ t ,
∑
j =1
j =1


 − v, i = t


(2)

r

edge is defined by relation UiV = ∑Uij .
1

m

block matrix A = Aij
k =1,n

i , j =1,n

. Each element of

matrix is the row vector of

the coefficients aijk = 1∨ 0 for the node i
(3)

In the model of (1-3) the conditions (2)
characterizes the conservation of the flow
according to the arcs; the conditions (3) non-negativity and limitation of arc flows.
In the case of the maximum value v in
equality f st = v the original model (1-3) is
reduced to find the maximum flow through
the system of constraints (2-3). Thus, the
task to find the maximum flow is a particular
case of the problem described by a
mathematical model (1-3).
In the problem of searching multipolar
flows there is considered the undirected
graph G = (V, E) with arc capacities Uij
(i, j )∈ E , and besides Uij = Uji. There are
used such designations: fij - the maximum
flow between vertex i and j; V1 ,V 1 - the
minimal cut that divides i against j

(

m=1

A calculation of flows on using
the systems of linear algebraic
equations
In the system (2) of linear algebraic
equations (SLAE) with n 2 variables ( n is
the number of nodes), characterizing flows
f ij i, j = 1, n , coefficients are represented as

the Aij = aijk

0 ≤ f ij ≤ U ij , (i, j ) ∈ E .

(

The edges (i,j1), (i,j2), ..., (i,jr) are merged
into one edge between the vertex i and
condensed vertex V1 . The capacity of this

)

)

( i ∈ V1 , j ∈ V 1 ); U V1 ,V 1 - the capacity of
minimal cut that divides i against j; Nij - the
set of vertices formed after condensation of
all vertices except vertices i and j; E ij - the
set of edges, which unite the vertex of the set
Nij ; modified network represented by graph
G ij = (N ij , E ij ) . Let j1, j2, ..., jr are the vertices
from V 1 , connected with the vertex i ∈V1 .

flows

{

}

F j = f jk j , k = 1, n . SLAE (2) is

written in matrix form as follows:
Ass ⋅ Fs = v ,
−

n

∑A

j =1 , j ≠ t

Aii ⋅ Fi −

tj

⋅ F j = −v ,

n

∑A ⋅ F
ij

j

= 0, i =1, n, i ≠ s, i ≠ t .

(4)
(5)
(6)

j =1, j ≠i

В (4-6) Ass represents a row vector of
the coefficients emerging from the node s
flows Fs = {f sk k ∈ V }; Atj represents a row
vector of the coefficients entering into node t
flows F j = {f jk j, k ∈ V }, Fi is the column
vector of variables characterizing flows in
node i.
From (4) and (5) it follows that
Ass ⋅ Fs =

n

∑A

j =1, j ≠ t

tj

⋅ F j in corresponding to the

theorem on the maximal flow and minimal
cut. The decision process of SLAE (2) starts
with destination of the initial values for the
allowable distribution F of the flows
f ij i, j ∈V in corresponding there upper
boundary U ij and provides the results of the
above mentioned flow algorithms.
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A description of the flow
algorithms
To find the minimum cost flow there
are known the algorithms of BusackerGowen and Klein described in [3, 7, 8].
Indicated algorithms are characterized by
laboriousness,
which
are
associated
respectively with the formation of flows in
finding the negative cycle and evaluated as
O(v ) and O n 3 . Busacker-Gowen algorithm
starting with the appointment for the flows
on all arcs of zero values. Further, there are
modified arc cost by a relation in the kind

( )


 c ij , 0 ≤ f ij < U ij ,


*
cij =  ∞ , f ij = U ij ,


 − c ji , f ji > 0 .


(7)

There is defined the path from s to t of
minimal cost (considering the cost of each
(i, j ) ∈ E arc, equally cij* ). This algorithm
terminates when reaching the amount of flow
to set value v.
Klein algorithm starting with choosing
an arbitrary admissible s−t flow with set
value of v, using the Ford-Fulkerson
algorithm, which should increase the flow
until it becomes equal to v. Further, there are
modified arc costs of (i, j ) ∈ E based on the
ratio (7). There are determined in the
network the cycle of the negative cost
(negative cycle), in which the cycle cost is
the sum of the modified its constituent arc
costs. If negative cycle is not detected, then
found flow is optimal. Otherwise, the flow
increases by a negative cycle on the
magnitude of δ = min (U ij − f ij , f ji ), at that
the minimum
value taken over all the
forward and reverse cycle arcs.
Consider the algorithm of FordFulkerson which designed to solve the
problem (2-3) for the case with the
maximum flow value v . The idea of this
algorithm is such. There is selected some
initial flow from the source s to sink t, i.e.
any set of values fij, which satisfies the
conditions (2-3). If neither of initial flow
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from s to t is unknown, for all arcs (i, j ) ∈ E
there is set fij = 0. For all arcs it is
determined the marking value of qij = Uij – fij
, if fij < Uij, and it is considered to be
(i, j )∈ E I ( E I is a set of arcs, where the flow
can be increased); if
fij > 0, it is
determined rij = fij and is considered
(i, j ) ∈ ER ( ER is set of arcs, where the flow
can be decreased). On sets of E I and ER it
is searched the increasing circuit; the arcs
and the nodes are marked according to the
following rules: if (i, j ) ∈ E I , it is marked j
node and (i, j) arc; если ( j, i ) ∈ E R , it is
marked i node and (j,i) arc; if (i, j ) ∉ E I and
( j, i ) ∉ E R , corresponding nodes and arcs are
not marked. In the last case the increasing
circuit is not detected, the current flow is
maximized. If the increasing circuit is found,
the flow is increased to the maximum
possible value along found circuit and it is
searched new increasing circuit. Otherwise,
the algorithm finishes its work: the current
flow from s to t is maximal. The providing
by this algorithm to determine the maximal
flow guarantees the construction of the cut
that separates s from t, at last iteration of the
procedure to search the increasing circuit.
The capacity of the section is the sum of
capacities to be included in the cut edges.
Upon completion of the algorithm to search
the maximal flow rate in each arc with
tagged start and untagged end nodes flow
amount is equal to the throughput otherwise
unmarked end node for each of these arcs
would be labeled as a result of the procedure
to search the increasing circuit. On the other
hand when executing the algorithm of
maximal flow rate search in each arc with
unlabeled starting node and the labeled end
node the flow is absent, otherwise unmarked
end node for each of these arcs have been
marked by the end of the procedure on
searching the increasing circuit. The
execution of the algorithm for a finite
number of steps is ensured in searching the
increasing circuit by increasing the maximal
flow value from s to t to a positive integer
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value and with its bounded above capacity of
any section that separates s from t.
The idea Gomory-Hu algorithm is to
build on the iterations of the maximum
spanning tree. The edges of the tree
correspond to the cuts, and the parameters of
edges - the value of the cuts. For the
calculation of the maximum flow between
any pair of this tree vertices it is formed
circuit with connecting a given pair of its
vertices, and then it is selected in this circuit
an edge with minimum weight. Gomory-Hu
algorithm involves repetitive steps on
choosing a minimal section between s and t
vertices; condensing at one vertex of each
connected subnet, connected to a group of
vertices which comprising s and t vertex;

determination of the maximum flow from s
to t and complement of the set edges in the
cut tree by (s, t) edge. Fact is constructing
the maximum spanning tree provides
maximal flux values of its edges.
Applying of SLAE to the flow
distribution in computer network
Consider oriented network shown in
fig.1, for which arcs there are given amount
of capacity and the cost transmitting unity
flow. We define the minimum cost flow
distribution with set value and the maximum
flow between a pair of (s, t ) = ( R1, R6 )
communication systems.

Fig.1. The topology of a communication network with one pair of poles
The distribution of flows between the
source of s=R1 and sink of t=R6 is formed
on the basis of coefficient A matrix blocks in
the system (2), which characterizes the

conditions of flow preservation in the nodes.
The number of matrix rows corresponds to
the number of nodes. Matrix A has the form:

0 1 0 1 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0M 0 0 1 1 1 0M 0 1 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0
A=

0 0 0 0 0 0M 0 0 1 0 0 0M 0 1 0 0 0 1M 0 0 1 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0M 0 0 0 1 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 1 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 1 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 1 0M 0 0 0 0 0 1M 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 1M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 1M 0 0 0 0 0 0

The result of the minimum cost flow
formation with a given v = 2 quantity on the
basis of model (1-3) by Matlab system
means includes such flow values on arcs:
f12=1; f14=1; f23=0; f24=0; f25=1; f32=0;
f43=1; f56=1; total cost of the flow transfer
with value of v = 2 is 9,9.
The allocation of the maximum flow
obtained the following flux values on arcs:

f12=0,7592;
f14=2,2408;
f23=0,7958;
f24=0,1676; f25=1; f32=1,2042;
f36=2;
f43=2,4083; f56=1; the maximum flow is
obtained equal to v=fmax=3.
On using Busacker-Gowen algorithm
minimum cost flow distribution is obtained
by enhancing formation of circuits which are
(R1, R2), (R2, R3), (R3, R6); (R1, R4), (R4,
R3), (R3, R2), (R2, R5), (R5, R6). Values of
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arc flows and total cost of flow transfer with
a predetermined value of v = 2 match to a
solution in the Matlab system.
On using Ford-Fulkerson algorithm
value for the maximum flow of v=fmax=3 is
obtained by forming the increasing circuits
of (R1, R2), (R2, R3), (R3, R6); (R1, R4),
(R4, R3), (R3, R6); (R1, R4), (R4, R3), (R3,
R2), (R2, R5), (R5, R6). Arc flows obtained
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the following values: f12=1; f14=2; f23=1;
f24=0; f25=1; f32=1; f36=2; f56=1.
Consider a communications network
with multi-flows, shown in Figure 2 as
undirected graph. For given network
determine the distribution of multipolar
minimal cost flow with setpoint value and
the multipolar maximum flow.

Fig. 2. The topology of the communication multipolar network
On using Gomory-Hu algorithm over
five iterations there is constructed the
maximum spanning tree, presented by a
variety of S={(R2,R3), (R5,R6), (R4, R1),
(R5, R2), (R4, R5)}. Minimum fractures
between the above pairs of communications
systems represent sets V2,3 ={1,2,4,5,6}, V2,3 ={3} ,
V5,6 ={1,2,4,5}, V5,6 ={6} ,

V4,5 ={4}, V4,5 ={5}.

V4,1 ={2,4,5}, V4,1 ={}
1,

V5,2 ={4,5}, V5,2 ={2} ,

flow rate are received: f23max=5; f56max= 8;
f41max=15; f52max=18; f45max =15.
We illustrate the search of solutions on
flow distribution by Matlab system means,
by using as sources and sinks pairs (R2, R3)
and (R5, R6). Here, the relevant matrices of
coefficients for SLAE (2) with the number of
rows equal to 6 and 5, respectively, are
formed according to condensed nodes of
R2,R3 and represented as follows:

The values of the maximum

0 0 0 1 0 0M
0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 0 0M
A=
0 0 0 1 0 0M

1 0 0 0 0 0M
1 0 0 0 1 0M
0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 0 0M

0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 0 0M

0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 1 0M

0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 0 0M
0 0 0 0 0 0M

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 1 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 1 0M 0 0 0 0 0 1M 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 1M 0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 1 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 1M 0 0 0 0 0 0M 0 1 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0
A = 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 1 0 0 0 0 0M 0 0 0 1 0 0M 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 1 0 1 0 0M 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 1M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0M 0 0 0 0 0 0

As a result on searching the maximum
flow between a pair of (R2, R3)
communications systems the flows along the
arcs are taken by following: f21=2,8805;
f14=2,8805; f25=2,1195; f63=5; f45=2,8805;

f56=5; the maximum flow amounted to
v=fmax=5. The result on distributing the
maximum flow between a pair of (R5, R6)
communication systems are the following
arc
flows:
f12=3,5427;
f41=3,5427;

36
f52=4,4573; f36=8; f54=3,5427; the maximum
flow amounted to v=fmax=8.
As a result on forming a minimal cost
flow with setpoint v = 3 value between the
pair (R2, R3) of communication systems
based on the model (1) - (3) by means of
Matlab system arc flows values are: f21=0;
f14=0; f25=3; f63=3; f45=0; f56=3; the total
cost to transmit the flow of a predetermined
value is 24. The result on searching the
minimum
cost
flow
between
a
communication systems’ pair of (R5,R6)
represents the following arc flow values:
f12=0; f41=0; f52=3; f36=3; f54=0; the total
cost to transmit the flow of a predetermined
value is 15.
On using Busacker-Gowen algorithm
flow distribution with a minimal cost
between communications systems’ pairs of
(R2, R3), (R5, R6) is obtained by forming
respective increasing circuits (R2, R5), (R5,
R6), (R6, R3); (R5, R2/R3), (R2/R3, R6); in
the second case there is used a condensed
node of R2/R3. The distribution of arc flows
and the value of the total flow transfer cost
of a given v = 3 value for these pairs of
communications systems is obtained in
according to the solution results by means of
Matlab system.
Conclusion
Using flow algorithms essentially is
reduced to finding a solution based on a
mathematical model with a system of linear
algebraic
equations
describing
the
conservation of fluxes in the nodes. The way
for determining the allowable flow in a
computer network based on a system of
linear algebraic equations provides a solution
which comparable to the result for the
described algorithms on searching minimum
cost flowes and maximum flows.
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Вступ
Одним з ефективних способів зниження ступеня навмисного радіоелектронного впливу супротивника є швидка
зміна (стрибок) робочої частоти. При
цьому захищеність системи зростає в міру
збільшення швидкості стрибку по визначених частотах. Псевдовипадкова перебудова робочої частоти (ППРЧ) є одним з
ефективних методів розширення спектру,
при якому сигнал займає смугу частот,
значно ширшу порівняно зі смугою, мінімально необхідної для передачі інформації.
Аналізу завадостійкості демодуляторів до впливу різних видів завад присвячено значна кількість публікацій, наприклад [1-6]. Однак в зазначених роботах відсутній порівняльний аналіз ефективності впливу завад та рекомендації
щодо подальшого удосконалення завадостійкості засобів радіозв’язку з ППРЧ.
Метою статті є проведення аналізу
ефективності впливу різних видів завад на
роботу систем радіозв’язку. Критерієм
ефективності є потужність завади, при
якій забезпечується однакова ймовірність
помилки.

Відомо, що критерієм ефективності
дії завад на системи зв'язку з ППРЧ є середня ймовірність помилки на біт переданої інформації [1].
Тому, виходячи із заданої ймовірності помилки на біт (для бінарної ППРЧ РЕ
< 1/2), визначимо необхідну потужність
завади, що забезпечує необхідну ймовірність помилки.
Загороджувальна по всій смузі
шумова завада
Ймовірність помилки на біт для загороджувальній по всій смузі шумової
завади отримуємо з [1] при ймовірності
попадання частотного елемента в зону дії
завад γ = 1
−1
 1  N
PJ  
1
0
  . (1)
PE = exp − 
+
2
 2  Eb K s Ps  
Припустимо, що при відсутності завади відношення сигнал/шум Eb/ N 0 є великим. Тоді ймовірність помилки на біт
РЕ (1) можна апроксимувати виразом
 1 K s Ps 
1
(2)
PE = exp −
.
2
 2 PJ 
Після логарифмування і перетворень
з [3] отримаємо вираз для оцінки потуж-
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ності загороджувальної завади, що забезпечує задану ймовірність помилки
К
Ps
PJ заг = − s
,
(3)
2 ln (2 PE )
звідки отримуємо, що необхідна потужність загороджувальної завади залежить
від коефіцієнта розширення спектру Ks,
потужності сигналу Ps, та ймовірності
помилки PE.
Загороджувальна в частині
смуги шумова завада
Для оптимальної загороджувальної
в частині смуги завади оптимальне значення параметра γ opt та ймовірність помилки на біт визначаються згідно [2].
Звідси для числа частотних каналів М = 2
можна отримати аналітичний вираз для

необхідної потужності завади, що забезпечує задану ймовірність помилки:
1
PJ
 PJ
K P e , K P < 2 ,
s s
 s s
PE = 
Ks P
−
(4)
 1 e 2 PJ s , PJ ≥ 1 .
2
K s Ps 2

Звідси отримуємо необхідну потужність завади
1
 K s Ps PE e,
PE < ,

2e
PJ opt 
(5)
K s Ps
−
,
1
 2 ln( 2 P ) P ≥ .
E
E

2e
З формул (3) та (5) отримаємо вираз
для виграшу оптимальної в частині смуги
завади для загороджувальної по всій смузі

1

, PE < 1 ,
PJ çàã −
k=
=  2 PE e ln(2 PE )
2e
(6)
PJ opt 
1
1,
PE ≥ .
2e
На рис. 1 наведена залежність кое- = 0,05 виграш складає менш ніж 2 дБ, при
фіцієнту виграшу К (в дБ) оптимальної РЕ = 0,1 – менш ніж 1дБ. Тому навіть опзагороджувальної завади від ймовірності тимальна завада в частині смуги не здатна
помилки на біт в радіолінії з ППРЧ.
здійснити ефективне придушення, наприклад, з ймовірністю помилки на біт, що
перевищує 0,15. Придушення з більш високою ймовірністю помилки досягається
загороджувальною шумовою завадою по
всій смузі. Відповідно до виразу (6) для
М-ічної ППРЧ можна записати наступним
чином:
lK s Ps
Pj =
.
(7)
2 ln( 4 PE )
M
β
lK s Ps

PE < ,
−

α
(8)
k =  2 ln( 4 PE )
M
β

PE ≥ .
1,

α
Рис. 1. Залежність коефіцієнта виграшу
від необхідної ймовірності помилки на біт
З рис. 1 можна зробити висновок
про те, що оптимальна смугова завада в
частині смуги істотно перевершує загороджувальну тільки на ділянці малих ймовірностей помилки. Так, наприклад, при РЕ

Шумова завада у відповідь
Розрахунок ймовірності помилки на
біт проведений в [3], при чому, якщо знехтувати ймовірністю помилки, що обумовлена тільки власними шумами, то отримаємо приблизний вираз для середньої
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ймовірності помилки при впливі завади у
відповідь з коефіцієнтом перекриття ρ


 Eb

(9)
PE ≈ ρPd PE1 
 N0 + N J 
де, для даного випадку
−1
 1  N
 1 Ps 
 1
 Eb
PJ   1
0
 = exp − 
+   ≈ exp −
PE1 
(10)

N
+
N
E
P
2
P
2
2
2
J
b
s
J
0



 



звідки витікає, що коефіцієнт виі як наслідок
грашу
k збільшується від 0 до Ks в залеж 1 Ps 
1
 ,
(11) ності від зміни значень ρP від 2 P до 1.
PE ≈ ρPd exp −
d
E
2
 2 PJ 
Вираз (14) можна також записати як вираз
звідки після перетворень визначаємо неρPd , що забезпечує заданий коефіцієнт
обхідну потужність завади у відповідь,
що забезпечує задану середню ймовір- виграшу
k
1−
ність помилки:
ρPd = (2 PE ) K s .
(15)
Ps
PJ â³äï =
.
(12)
При k = 1 ефективність завади у від PE

повідь
та загороджувальної завади спів2ln  2

ρ
P
(
)
d


падають. При цьому
Вираз (12) працює тільки при умові,

що
ρPd > 2 PE .
(13)
При виконанні умови (13) коефіцієнт виграшу завади у відповідь перед загороджувальною завадою має вигляд
 ln ρ Pd 
P
k = J çàã = K s 1 −
 , (14)
PJ â³äï
 ln 2 PE 
k=

PJ opt
PJ â³äï

K s −1

ρPd* = (2 PE ) K s ≈ 2 PE .
(16)
Коефіцієнт виграшу завади у відповідь у оптимальній шумовій в частині
смуги для двійкової ППРЧ з урахуванням
(12) та (5) має вигляд

ρ Pd

K P
2 K S PE e ln 2 P , PJ < S S ,
E

2
=


K
 K  1 − ln ρ Pd  P ≥ S PS .
 s  ln ( 2 PE )  J
2

 

(17)

,

Аналогічна залежність для коефіцієнта виграшу для М-ічної ППРЧ має вигляд
MρPd

−1
2 K s PE β ln 4 P
β
E
PE ,


α

(18)
k =  ln  4 PE

(MρPd ) P ≥ β .
K 
, E
 s
α
4
P


E
ln 


M


З (17), (18) слідує те, що виграш завади у відповідь прямо пропорційний коефіцієнту розширення спектру Ks. При
цьому коефіцієнт пропорційності d представляє собою кусково-аналітичну функцію, що складається з двох частин. Для

PE < PE* та PE ≥ PE* , наприклад, при М = 2
вона має вигляд
ρPd

1
*
2 PE e ln 2 P , PE < PE = ,

2e
E
(19)
d =
1
ρ
P
ln
*
d
1 −
, PE > PE = ,
 ln( 2 PE )
2e
та кожна з її гілок залежить від потрібної
ймовірності помилки на біт РЕ та величини перекриття ρPd . Верхня частина (19)
при фіксованому значенні добутку
rPd (rPd > 2 PE ) є випуклою нагору цільовою функцією, що досягає свого максимуму при PE = rPd e зі значенням коефіцієнта пропорційності

40
1
ρPd
ρ Pd < ,
d max = 
e
1 + ln ρ
1
ρ Pd ≥ .

(20)

e

Друга частина є монотонно убиваючою цільовою функцією, що перетворюється в нуль на межі допустимої області,
тобто PE = rPd 2 .
На рис. 2 показана залежність коефіцієнта пропорційності d від потрібної
ймовірності помилки на біт для оптимальної в частині полоси заваді при різних
значеннях коефіцієнта перекриття. З аналізу графіків рис. 2 випливає, що при кожному фіксованому значенні величини
ρPd завада у відповідь може забезпечити
придушення з ймовірністю помилки на
біт РЕ, обмеженою в інтервалі з межами
РЕ = 0 та РЕ = ρPd 2 . Коефіцієнт пропорційності d для оптимальної завади являє
собою випуклу вгору функцію з максимальним значенням d max = ρPd і перетворюється в нуль в межах інтервалу. Виняток
становить вироджений випадок (фізично
не реалізований) ρPd = 1 , при якому, починаючи зі значення РЕ = 1 2e , коефіцієнт
пропорційності дорівнює 1, а виграш завади у відповідь рівний коефіцієнту розширення спектра Ks. З рис. 2 випливає,
що в області малих значень ймовірності
помилки виграш завади у відповідь у оптимальної загороджувальної завади в частині смуги нижче, ніж у загороджувальної
по всій смузі.
На рис. 3 показана залежність коефіцієнта пропорційності d від необхідної
ймовірності помилки на біт ρPd для загороджувальної по всій смузі заваді при фіксованих значеннях ймовірності помилки.
Для загороджувальної по всій смузі завади коефіцієнт пропорційності монотонно
убуває і перетворюється в нуль при РЕ =
ρPd 2 .

Рис. 2. Залежність коефіцієнта пропорційності d від ймовірності помилки на біт для оптимальної в частині полоси завади

Рис. 3. Залежність коефіцієнта пропорційності d від необхідної ймовірності помилки на біт для загороджувальної
по всій смузі заваді

Ефективність завади у відповідь залежить від величини ρPd , кожному значенню якої відповідає певне розміщення
передавача, приймача та станції завад,
тобто відповідний еліпс має вигляд
x2 y2
+
= 1.
(21)
a2 b2
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На рис. 4 і 5 показані залежності коефіцієнта пропорційності від змінної ρPd
при фіксованих значеннях ймовірності
помилки для оптимальної загороджувальної в частині смузі завади та для загороджувальної по всій смузі завади.
Велика піввісь а (по осі абсцис – передавач-приймач радіолінії з ППРЧ) і мала піввісь b (по осі ординат) визначаються
виразами:
a=

{

}

1
(1 − ρ ) Th − tcï p  c + d12 ,
2 
b=

1 2
a − d122
2

Як бачимо з рисунку, при фіксованому значенні ймовірності помилки на біт
коефіцієнт пропорційності зростає при
збільшенні параметра ρPd .

Рис. 4. Залежність коефіцієнта пропорційності від змінної ρPd при фіксованих значеннях
ймовірності помилки для оптимальної
в частині смузі завади
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Еліпс існує при умові b ≥ 0 , що тягне за собою виконання нерівності
T −t
T −t
(22)
ρ ≤ h cï p або ρ ≤ h cï p Pd .
Th
Th
Граничний випадок b = 0, при якому
нерівність (22) перетворюється в рівність,
( tcï p = tk ), з ППРЧ. Якщо припустити, що а
ймовірність правильного ви відповідає
виродженню еліпсу у відрізок прямої, що
з’єднує приймач та передавач час спрацьовування дорівнює часу контролю значення частотної позиції також залежить
від часу контролю, тоді з (22) отримаємо
умови існування еліпсу придушення при
синхронному режимі
ρ Pd ≤

Th − tk
Pçí àõ (tk ) .
Th

(23)

Рис. 5. Залежність коефіцієнта пропорційності від змінної ρPd для оптимальної загороджувальної по всій смузі завади
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Для асинхронного режиму придушення отримуємо
2


  T − tk 
T
0 ≤ tk < h ,
 h
2 
2
 P (t ),
 
çí àõ k
T
ρ Pçí àõ (tk ) ≤ 
h
1
Th
≤ t k < Th .
 ( Th − tk )
2
2
Pçí àõ (tk ),
Th


Таким чином, при кожному фіксованому часі контролю t k коефіцієнт ρ ,
що визначає еліпс придушення, задовольняє обмеженням (23), (24). Для багатопозиційної системи ймовірність правильного визначення частотної позиції залежить
від числа частотних позицій М (числа частотних каналів), відношення сигнал/шум
по потужності h 2 на вході приймального
пристрою станції завад.
Ймовірність правильного визначенP
t
ня частотної позиції çí àõ ( k ) , наприклад
при некогерентній обробці, розраховується таким чином. При заданій ймовірності
хибної тривоги F знаходиться нормативний поріг виявлення
z k = −2 ln(1 − M 1 − F ) .
(25)
Ймовірність, що шукається, визначається як
M −1

Pçí àõ (tk ) = ∑ CMn −1 (−1)n J n ,

(26)

n =0

λn

де

1 − 2 ( n +1)
Jn =
e
Q(a n , u 0n ),
1+ n
an = λ
, u = z n (n + 1) ,
n + 1 on

Q(a, b )
–
Q -функція
Маркума;
2
2
2
λ = 2q = 2 wt k h , h – відношення сигнал/шум за потужністю, w – ширина полоси частотного каналу багатопозиційного знаходжувача. В узгоджуваному з каналом передачі випадку w = 1 , параTh
метр
τ k = tk

нецентральності

λ = 2t k h 2 ,

– нормована к довжині стрибка

Th
частоти величина.

(24)

З (26) отримуємо, що ймовірність
правильного визначення частотної позиції
сигналу з ППРЧ залежить через параметр
нецентральності λ від часу контролю. При
цьому з
ростом
tk
ймовірність

Pçí àõ (tk ) зростає, а другий множник в (23),
(24) зменшується. У зв’язку з цим, як показано в [4], існує оптимальне значення
часу контролю t ∗ k , при якому середнє
значення придушення максимальне. Наприклад, при відношенні сигнал/завада по
потужності h 2 = 20 дБ на вході приймача
станції завад та М = 103 в синхронному
режимі
нормативний
час
складає
∗
t k =0,18, а середній час придушення TH*
= 0,8; для асинхронного режиму відповідно t ∗ k = 0,17, TH* = 0,472 [3].
Як наслідок даного випадку слідує,
що ρPd ≤ 0,8 в синхронному режимі та
ρPd ≤ 0,472 в асинхронному. Тоді отримуємо обмеження на допустиму ймовірність помилки на біт при придушенні:
PE < 0,4 для синхронного та PE < 0,236
для асинхронного режиму.
Як показано в [3], нормований середній час придушення T Í збільшується
при збільшенні ймовірності хибної тривоги. Тому для встановлення граничних
можливостей доцільно розглянути випадок F = 1, z H =0, Q (a,0) = 1, при цьому
отримаємо
M −1

Pçí àõ (τ k ) = ∑ C
n= 0

n

n
M −1

λn

1 2( n +1)
(−1)
e
n +1

(27)

та
T = Pçí àõ (τ k )(1 − τ k ) .
(28)
Для заданих значень числа каналів
М відношення сигнал/шум по потужності
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h 2 на вході приймача станції завад величина T Í є функцією тільки нормованого
часу контролю τ k .

розрахункову стійкість, а припустиму точність забезпечує апроксимація [3]:

Для М = 2 оптимальне значення T Í
може бути знайдене з (26), (27) аналітично:

де Q(a, b ) – Q -функція Маркума, a = λ ,

τ k* =

2
ln h

h2

4 ,

(29)

2 +1
2

TH* = 1 − 2  1 − τ k* .
 h 

(

)

(30)

Для М > 2 залежність максимального значення TH* можливо отримати чисельним способом. Але для великої кількості каналів (М > 50) формула (26) втрачає

Pçí àõ (τ k ) = Q ( a, b ) ,

(31)

b = z1 , z1 = −2 ln(1 − M −1 1 ) .
2
На рис. 6 наведені залежності оптимального нормованого часу контролю
(убутні криві) та часу придушення (зростаючі криві) від відношення сигнал/шум
h 2 в синхронному (рис. 6а) та асинхронному (рис. 6б) режимах.

Рис. 6. Залежність оптимальних значень часу контролю та середнього часу придушення
від відношення сигнал/шум на вході приймача станції завад у відповідь
а) синхронний режим, б) асинхронний режим

З аналізу результатів чисельних розрахунків випливає, що оптимальні значення середнього часу контролю для асинхронного і синхронного режимів близькі
і зменшуються зі збільшенням відношення сигнал/шум. Однак при цьому середній
час придушення для синхронного режиму
завжди вище, ніж для асинхронного. Наприклад, при h 2 = 15 дБ синхронний режим приблизно в два рази перевершує

асинхронний по середньому часу придушення. Наведені криві встановлюють
верхню межу на параметри перекриття
завади у відповідь частотного елементу
сигналу з ППРЧ і, відповідно, на ймовірність помилки на біт в радіолінії з ППРЧ.
Так, наприклад, як це випливає з рис. 4,
при відношенні сигнал/шум h 2 = 15 дБ в
радіолінії з ППРЧ оптимальний відносний
час контролю τ k ≈ 0,3 , ймовірність пра-
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вильного визначення частотної позиції
для багатопозиційного (М = 100) знаходжувача Pçí àõ (τ k ) =0,9, відносний середній
час придушення в синхронному режимі
T = Pçí àõ (τ k )(1 − τ k ) ≈ 0, 63 . При цих даних
гранично допустиме значення ймовірності помилки на біт PE∗ = TH ≈ 0,315 .
2
Висновки
1. Порівняння загороджувальних завад по всій смузі і в частині смуги показує, що для завади в частині смуги існує
оптимальне значення параметра γ = γ îïò ,
яке максимізує середню ймовірність помилки на біт в радіолінії з ППРЧ при заданому розмірі алфавіту і ефективному
відношенні сигнал/шум qåô2 .
2. При потужності завади PJ , меншою ніж критичне значення PJ = K s Ps α ,
значення γ îïò <1 і потужність завади зосереджується в частині смуги. Однак така
завада може забезпечити ймовірність помилки менше, ніж PE = 0,1834.
3. При PJ > P ∗ оптимальна завада в
частині смуги перетворюється на загороджувальну по всій смузі та зі зростанням
потужності може забезпечити необхідну
ймовірність помилки.
4. Оптимальна завада в частині смуги є більш ефективною ніж загороджувальна завади тільки в тих випадках, коли
потрібно здійснити придушення з малою
ймовірністю помилки на біт ( PE <0,1834).
5. Виграш загороджувальної завади
у завади у відповідь (як в частині смуги,
так і у всій смузі) прямо пропорційний
коефіцієнту розширення спектра K s .
6. Коефіцієнт пропорціональності
нелінійним чином залежить від двох параметрів: необхідної ймовірності помилки
на біт PE після придушення та середнього
часу придушення завади у відповідь частотного елемента сигналу з ППРЧ T Í .

7. Для підвищення завадозахищеності систем радіозв’язку з ППРЧ потрібно
застосовувати додаткові технологічні переваги інших інформаційних технологій з
метою досягнення технічної переваги систем та засобів радіозв’язку.
Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку методики управління
параметрами програмованих радіозасобів
з метою підвищення енергетичної ефективності засобів радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти.
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Метою роботи є аналіз використання проектувальниками певної технології проектування, відповідно масштабу та особливостям розроблюваного проекту. Продуктивність є
головним чинником, що визначає ефективність системи. Гарне проектне рішення служить основою високопродуктивної системи
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Вступ
Сьогодні, у вік інформації та
комп’ютеризації інформаційні ресурси є
такими самими ресурсами, як і трудові,
матеріальні та енергетичні. Отож, можливо розглядати інформаційну економіку,
що ґрунтується на інформації, та інформаційну сферу – керівників різних рівнів,
учених, спеціалістів і службовців. Управління економікою можна порівняти з
управлінням живим організмом, де головну роль відіграє нервова система.
В Україні процес інформатизації
здійснюється згідно з Національною програмою інформатизації, яка визначає
стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної,
екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного
значення [4].
Національна програма інформатизації визначає такі основні напрями інформатизації:
– розроблення політики та організаційно-правового забезпечення інформатизації;
– формування національної інфраструктури інформатизації;
– інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та
оборони;
– інформатизація процесів соціаль-

но-економічного розвитку;
– інформатизація пріоритетних галузей економіки;
– інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансовоекономічного контролю;
– інформатизація соціальної сфери;
– інформатизація в галузі екології та
використання природних ресурсів;
– інформатизація науки, освіти і культури;
– міжнародне співробітництво [4].
Основними нормативними актами у
цій сфері є: Закон України «Про інформацію», «Про національну програму інформатизації», «Про електронний цифровий
підпис», «Про електронні документи та
електронний документообіг», «Про захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах».
Проектування інформаційних систем (ІС) являє складний багатоступінчастий вид діяльності, без наукової організації якого немислиме створення і використання сучасних складних ІС, у тому числі
в освіті, підприємництві, менеджменті та
інших областях життєдіяльності суспільства. Поряд з отриманням необхідних для
цього теоретичних знань проектувальнику ІС потрібно здобути стійкі практичні
навички цього виду діяльності.
Постановка проблеми
Проектування інформаційних систем завжди починається з визначення ме-
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ти проекту. Основне завдання будь-якого
успішного проекту полягає в тому, щоб
на момент запуску системи і протягом
усього часу її експлуатації можна було
забезпечити:
− необхідну функціональність системи і ступінь адаптації до мінливих умов
її функціонування;
− необхідну пропускну здатність
системи;
− необхідний час реакції системи
на запит;
− безвідмовну роботу системи в необхідному режимі, іншими словами - готовність і доступність системи для обробки запитів користувачів;
− простоту експлуатації і підтримки системи;
− необхідну безпеку.
Продуктивність є головним чинником, що визначає ефективність системи.
Гарне проектне рішення служить основою
високопродуктивної системи.
Аналіз останніх досліджень
Прийнятий Верховною Радою України Закон «Про основні принципи розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007-2015 роки» затвердив Національну стратегію розвитку інформаційного
суспільства в Україні. Аналіз цього закону показав, що «прийняття політичної
пропозиції та Концепції не відповідає основній меті державної політики України у
сфері інформатизації, тобто сприянню
побудові сучасної ринкової економіки в
нашій державі, забезпеченню підвищення
її конкурентоспроможності шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційно-комунікаційних технологій в
усі сфери життєдіяльності українського
суспільства, з урахуванням реального
стану його розвитку, а також готовності
та спроможності громадян до впровадження цих технологій» [4].
У реальних умовах проектування –
це пошук способу, який задовольняє вимогам функціональності системи засобами наявних технологій з урахуванням заданих обмежень.

До будь-якого проекту пред'являється ряд абсолютних вимог, наприклад максимальний час розробки проекту, максимальні грошові вкладення в проект і т.д.
Одна зі складностей проектування полягає в тому, що воно не є таким структурованим завданням, як аналіз вимог до проекту або реалізації того чи іншого проектного рішення.
Вважається, що складну систему
неможливо описати в принципі. Одним з
основних аргументів є зміна умов функціонування системи, наприклад директивну зміну тих чи інших потоків інформації новим керівництвом. Ще один аргумент – обсяги технічного завдання, які
для великого проекту можуть становити
сотні сторінок, в той час як технічний
проект може містити помилки. Виникає
питання: а може, краще взагалі не проводити обстеження і не робити ніякого технічного проекту, а писати систему "з чистого листа" в надії на те, що станеться
якийсь чудесний збіг бачення замовника з
тим, що написали програмісти, а також на
те, що все це буде стабільно працювати?
Мета роботи
Здійснення проектування ІС припускає використання проектувальниками
певної технології проектування, відповідно масштабу та особливостям розроблюваного проекту.
Предметом будь-якої вибираної технології проектування повинно служити
відображення взаємопов'язаних процесів
проектування на всіх стадіях життєвого
циклу ІС. До основних вимог, що пред'являються технології проектування, відносяться наступні:
− створений проект повинен відповідати вимогам замовника;
− максимальне відображення всіх
етапів життєвого циклу проекту;
− забезпечення мінімальних трудових і вартісних витрат на проектування і
супровід проекту;
− технологія повинна бути основою
зв'язку між проектуванням і супроводом
проекту;
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− зростання продуктивності праці
проектувальника;
− надійність процесу проектування
та експлуатації проекту;
− просте ведення проектної документації.
Основний матеріал
Мета створення інформаційних систем – у гранично короткі терміни створити систему обробки даних, яка має задані
споживчі якості [3]. До них належать: функціональна повнота, своєчасність, функціональна надійність, адаптивна надійність, економічна ефективність.
Функціональна повнота – це властивість інформаційної системи, яка характеризує рівень автоматизації управлінських
робіт.
Коефіцієнт функціональної повноти:
п
Kf = а ,
по
де Па – показники, отримувані автоматизовано; По – загальна кількість показників.
Своєчасність – це властивість інформаційної системи, яка характеризує можливість отримання апаратом керівництва необхідної інформації.
Коефіцієнт своєчасності:
∇п a1 − п a2
Kc =
,
п a3
де Па1…a3 – кількість показників, отриманих із затримкою щодо планового терміну
подання.
Функціональна надійність – це влас-
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тивість інформаційної системи виконувати свої функції з обробки даних. Це сукупність надійностей програмного, інформаційного та технічного забезпечення.
Адаптивна надійність – це властивість інформаційної системи виконувати
свої функції, якщо вони змінюються в
межах умов, зумовлених розвитком системи керування об’єкта впродовж заданого проміжку часу.
Економічна ефективність інформаційної системи виявляється в покращенні
економічних результатів функціонування
об’єкта, в результаті впровадження інформаційної системи.
Створення інформаційної системи
передбачає частковий чи повний перегляд
методів і засобів функціонування інформаційної системи економічного об’єкта і
виконання таких завдань.
1. Виявлення його суттєвих характеристик.
2. Створення математичних і фізичних моделей досліджуваної системи та її
елементів.
3. Встановлення умов взаємодії людини та комплексу технічних засобів.
4. Детальна розробка окремих проектних рішень.
5. Аналіз проектних рішень, практична апробація та впровадження.
Перше, що потрібно зробити це вивчити питання доцільності створення інформаційної системи, що проходить декілька етапів показаних на рис. 1.

Рис.1. Прийняття рішення про необхідність створення ІС
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Інформаційну систему створюють у
тих випадках, коли потрібно організувати
нові обчислювальні центри, вдосконалити
діючу методику й техніку розв’язання задач, впровадити нові задачі, а також організувати інформаційну систему.
Реальний процес проектування ІС
відображається в технологічній мережі
проектування.
Технологічна мережа проектування
(ТМП) – взаємопов'язана за входом і виходом послідовність ТО (технологічна
операція) проектування, виконання яких
має забезпечити створення проекту ІС.
Складанню ТМП передує ознайомлення з економічним ПП (промислове підприємство), що дає змогу одержати загальне уявлення про нього, сформулювати
основні цілі та задачі проектування, визначити перелік основних комплексів робіт, у тому числі ТО.
Проектування ІС – складний процес
роботи багатьох виконавців, що включає
багато різноманітних робіт і потребує суворої впорядкованості, певної послідовності та планомірності їх виконання [1].
Найпоширенішим методом планування й управління розробленням і впровадженням проекту є система планування
мереж та управління – СПУ (РЕRТ), за
допомогою якої можна отримати уявлення про всю ТМП, що забезпечує найраціональнішу послідовність проектних робіт [2].
Порядок виконання робіт зі створення ІС подається у вигляді графа мережі, який включає детальний опис проектування і містить багато операцій (робіт).
Збільшений граф мережі за стадіями
й етапами проектування дає змогу простежити розвиток системи від початку
робіт з її створення до введення в експлуатацію. Його параметри обчислюють на
ЕОМ із застосуванням спеціального прикладного
програмного
забезпечення
(ППП).
Застосування графіків мереж для організації управління процесом проектування ІС дає змогу визначити його загальну трудомісткість і на основі існуючих

нормативів з'ясувати потрібну кількість
ресурсів на виконання проектних робіт.
Календаризація графіка мережі здійснюється на основі наявності трудових і технічних ресурсів. Для цього розробляють
календарний план для виконавців з урахуванням застосовуваних ними технічних
засобів у процесі проектних робіт.
Визначення критичного шляху і резервів за ТО дає змогу контролювати виконання проектних робіт, оперативно керувати процесом проектування, перерозподіляючи роботи між виконавцямирозробниками системи або навпаки (виконавців між роботами) з метою створення проекту ІС у суворо встановлені терміни.
Використання сучасних засобів автоматизації проектування ІС допускає оптимізацію графіка мережі, що значно скорочує терміни створення проекту, знижує
витрати праці на його розроблення.
Отже, СПУ для організації процесу
проектування ІС вказує на те, що під час
роботи з ТМП може бути використаний математичний апарат.
Якщо в ТМП у жодній ТО не застосовуються засоби проектування, тобто всі
подані в ній операції виконуються вручну, то таку мережу називають канонічною
ТМП, яка відображає процес створення ІС
для конкретного ПП. У ній цей процес
подається на найнижчому рівні декомпозиції і є базою для обґрунтування застосування та розроблення різних засобів
проектування (ТПР, ППП тощо).
Якщо до канонічної ТМП застосувати метод композиції, виділяючи в ній певні фрагменти, то для кожного з них можна визначити спільні вхід, вихід і синтезувати перетворювач, тобто збільшити
ТО. За допомогою таких ТО створюють
засоби, які дають змогу автоматизувати
виконання проектних робіт у межах виділених фрагментів. Відбувається збільшення ТМП, вона стає коротшою, виникає можливість утворення САПР ІС, що
автоматизує весь процес її створення і є
узагальненим перетворювачем, на вході
якого подано матеріали обстеження об'єк-
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та, вимоги до нової системи управління та
ресурси проектування, а на виході формується потрібний проект ІС.
Використовуючи канонічну мережу
проектування, можна побудувати ТМП,
орієнтовані на певні категорії спеціалістів, керівників, аналітиків, програмістів та
ін. У таких мережах докладно описуються
ділянки, які їх цікавлять, а інші призначаються для збільшення.
Канонічна мережа проектування
може бути основою для порівняння двох і
більше альтернативних ТМП. Наприклад,
існують дві ТМП ІС для ПП. З метою вибору кращої порівнюють ресурси (вартісні, трудові) та їх проектування й еквівалентність за здобутим результатом.
Отже, процес проектування ІС можна формально описати за допомогою
ТМП. Якщо відомо повний набір ТО, потрібних для створення відповідного проекту, то існує також формалізований алгоритм побудови ТМП.
Серед вихідної множини ТО Т =
{Тi} є альтернативні сукупності їх, що
ведуть до створення сукупності альтернативних ТМП, з якої слід вибрати конкретну, що відповідала б умовам вартості,
трудомісткості та ін.
Висновок
Виконано порівняльний аналіз моделей. Викорстання СПУ для організації
процесу проектування ІС вказує на те, що
під час роботи з ТМП може бути використаний математичний апарат.
Використовуючи канонічну мережу
проектування, можна побудувати ТМП,
орієнтовані на певні категорії спеціаліс-
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тів, керівників, аналітиків, програмістів та
ін. У таких мережах докладно описуються
ділянки, які їх цікавлять, а інші призначаються для збільшення.
Якщо відомо повний набір ТО, потрібних для створення відповідного проекту, то існує також формалізований алгоритм побудови ТМП.
Список літератури
1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р.,
Дж.
Влиссиде.
Приемы обьектноориентированного
программирования.
Патерны проектирования. – Спб.: Питер,
2010. – 368 с.
2. Руководство Microsoft по проектированию архитектуры приложений.
Онлайн-книга: Изд-во Microsoft, 2009. –
529 с.
3. Соммервил Иан. Инженерия програмного обеспечения, 6-е издание. : Пер.
с англ. – М.: «Вильямс», 2002. – 624 с.
4. Комісія з питань науки та ІТ
cst.org.ua/files/Analysis1.doc.

Статтю подано до редакції 20.12.2015

50
УДК 519.872
Коба О.В., д.ф-м.н.

ЗАМКНЕНА СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ D/M/1/0/N
З ПОВТОРЕННЯМ ЗАЯВОК
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова
e-koba@yandex.ru
Досліджено одноканальну замкнену систему масового обслуговування з повторенням,
скінченим числом джерел навантаження та детермінованими вхідними потоками. Побудований багатовимірний марковський процес, визначені показники функціонування
Ключові слова: замкнена система масового обслуговування з поверненням заявок, джерела навантаження, детермінований вхідний потік, багатовимірний марковський процес,
показники функціонування

Постановка проблеми
Системи масового обслуговування
(СМО) з повторенням заявок є новим напрямком досліджень в теорії систем обслуговування. Він активно розвивається,
починаючи з кінця 20-го століття. У класичній теорії масового обслуговування, в
створення якої основоположний внесок
зробила, зокрема, школа академіка
Б.В.Гнєденка, розглядають системи без
блокування заявок; таким чином, при наявності вільного каналу заявка, що надходить, спрямовується в нього негайно.
Очевидно, такі моделі являють собою ідеалізовану картину багатьох реальних процесів. Так, у значній кількості моделей
систем обслуговування, заявка блокується
від обслуговування до моменту, коли
створюються умови для її обслуговування, навіть у випадку, коли канал вільний.
Одним з важливих типів систем з блокуванням є системи з поверненням (повторенням) заявок. Наприклад, у звичайному
телефонному зв’язку, почувши часті гудки, абонент повторює виклик через деякий випадковий час; при вирівнюванні
потоків (високої інтенсивності) повітряних суден при заході на посадку судна
спрямовуються у зону очікування, щоб
через час, кратний деякій сталій величині
(в достатньому наближенні) здійснити
посадку. Моделі СМО з поверненням заявок достатньо адекватно описують ситу-

ацію в комп’ютерних системах і мережах
при виникненні колізій.
На початок XXI століття практично всі моделі систем обслуговування з
повторенням вивчалися з експоненціальною орбітою (віртуальне середовище, куди відправляється блокована заявка, що
характеризується часом перебування в
ньому). Проте, як відомо, ці моделі не є
адекватними багатьом реальним технічним системам, що призводить до отримання спотворених показників функціонування систем.
Таким чином дослідження немарковських систем з поверненням заявок є
актуальним.
Аналіз останніх досліджень
та публікацій
Найбільш загальна модель СМО з
поверненням (повторенням) заявок, що
описана в літературі, представлена в
оглядовій статті T.Янга і Дж.Teмплетона
[1]. Класифікацію СМО з поверненням
заявок введено в [2]. Порівняльний аналіз
класичних систем обслуговування і систем обслуговування з поверненням заявок
проведено в [3], а статті [4-5] – це вичерпні бібліографії з досліджень таких систем. Зазначимо, що в Україні важливі результати для систем з повторними заявками були отримані І.М.Коваленко,
В.В.Анісімовим,
Є.О.Лебєдєвим,
О.В.Кобою та їхніми учнями. Напрямки
їх досліджень ергодичність немарковсь-
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ких систем, багатокаскадні системи, системи зі змінними параметрами, телефонні
системи, системи з різнотипними заявками, транспортні системи і т.д. Відмітимо
також білоруську школу О.М.Дудіна та
В.І.Кліменок, зокрема їх теоретичні результати з додатком до задач моделювання функціонування комп’ютерних систем
та мереж.
Опис
системи
та
мета
статті
СМО з поверненням заявок являє
собою систему обслуговування з заданим
вхідним потоком і s ( s ≥ 1) ідентичними
незалежними каналами обслуговування;
час обслуговування для всіх каналів випадковий з функцією розподілу B (x ) . В
системі існує m місць чекання. При наявності вільних каналів обслуговування
заявка, що надійшла, починає обслуговуватися негайно, у противному випадку
при наявності вільних місць чекання заявка негайно відправляється туди. З другого боку, якщо при надходженні заявки в
системі всі канали обслуговування і всі
місця чекання зайняті, то заявка назавжди
покидає систему з імовірністю 1 − H 0
або з імовірністю H 0 покидає систему на
випадковий період часу, щоб знову зробити спробу обслужитися.
Про ті заявки, що повертаються в
систему і роблять спробу знову обслужитися, говорять, що вони знаходилися на
орбіті. Місткість орбіти O може бути
скінченна або нескінченна. У випадку,
коли O скінченна і заповнена, заявка, що
туди була відправлена, назавжди покидає
систему. Припускається, що заявка, що
знаходиться на орбіті, з імовірністю
θ∆t + o(∆t ) буде робити спробу знову
потрапити в систему в інтервалі часу
(t , t + ∆t ) , формуючи незалежний потік
заявок з параметром θ . При поверненні в
систему будь-яка заявка оброблюється
системою як така, що вперше надійшла.
Якщо є вільні канали або місця чекання,
вона обслуговується негайно або приєднується до черги заявок, що чекають об-
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слуговування. Якщо ж всі канали обслуговування і всі місця чекання зайняті, вона залишає систему назавжди з імовірністю 1 − H k (якщо це k -е незалежне повернення) або відправляється на орбіту
(якщо вона не заповнена) з імовірністю
Hk .
В даній статті розглядається замкнена одноканальна система обслуговування, що обслуговує заявки від n абонентів (тобто система має n джерел навантаження). Час обслуговування абонента
– експоненціально розподілена випадкова
величина з параметром µ . Кожний абонент, що одержав обслуговування, посилає нову заявку через час T . Якщо в момент надходження заявки канал зайнятий
обслуговуванням заявки іншого абонента,
то ця заявка повторюється через той же
проміжок часу T . Таким чином за класифікацією Кендалла [6] розглядається система D / M / 1 / 0 / n з поверненням заявок. Завдання полягає у визначенні продуктивності каналу обслуговування (середнього числа γ заявок, що обслуговуються за одиницю часу) та інших показників функціонування системи.
Марковський процес та показники функціонування системи
Побудуємо марковський
процес,
що
описує процес обслуговування заявок в системі. Будемо використовувати
метод кусочно-лінійних марковських
процесів [6]. Введемо дискретну змінну
υ (t ) , що дорівнює одиниці, якщо в даний момент t деяка заявка обслуговується, і дорівнює нулю в іншому випадку.
Введемо також додаткові змінні ξ i (t ) –
тривалості часу до надходження чергових
заявок абонентів, не беручи до уваги ту
заявку, що, можливо, у даний момент обслуговується. У результаті одержимо багатовимірний марковський процес зі станами
(1; ξ1 (t ), ..., ξ n−1 (t ))
і

(0; ξ1 (t ), ..., ξ n (t )) , де першою компо-

нентою вектора стану є значення змінної
υ (t ) . Нумерацію додаткових компонент
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не будемо зв'язувати з будь-яким упорядкуванням.
Розглянемо поведінку введеного
процесу на малому інтервалі часу

Якщо
υ (t ) = 0; ξ1 (t ) = x1 ,...,ξ n (t ) = x n , то при
досить малому значенні h маємо

υ (t ) = 1;

Розглянемо тепер подію, коли одна з компонент ξ i (t ) менша за h . Якщо υ (t ) = 1 ,

(t , t + h).

Випадок

Якщо

1.

ξ1 (t ) = x1 ,...,ξ n −1 (t ) = x n−1 і протягом часу h поточне обслуговування не закін-

Випадок

2.

υ (t + h) = 0;
ξ1 (t + h) = x1 − h,...,ξ n (t + h) = xn − h .

ξ i (t ) < h , то в якийсь момент інтервалу
(t , t + h) i -а додаткова компонента замічиться, у цьому випадку одержимо
υ (t + h) = 1;
ниться значенням T . Якщо υ (t ) = 0 ,
ξ1 (t + h) = x1 − h,...,ξ n −1 (t + h) = x n −1 − h ξ i (t ) < h , то ця додаткова компонента
при досить малому h . Якщо ж обслуго- зникне. Ймовірність того, що ξ (t ) < h
i
вування закінчиться, то υ (t + h) = 0.
для двох значень i , зневажливо мала.

При цьому в момент закінчення обслуговування список додаткових компонент
поповниться компонентою, що дорівнює
T . Будемо вважати, що ця компонента
може з рівною ймовірністю зайняти будьяке місце у векторі стану, тобто новий вектор
може
мати
вигляд
(T , x1 , x 2 ,..., xn −1 ) , ( x1 , T , x 2 ,..., xn −1 ) , …,

( x1 , x 2 ,..., x n−1 , T ) з імовірністю 1 n .

Побудуємо систему рівнянь ергодичних щільностей та розв’яжемо її. З урахуванням відзначеного вище, а також з
використанням методу, описаного в [6],
до системи диференціальних рівнянь для
ергодичних щільностей p ( x1 ,..., xn −1 ) і

q ( x1 ,..., xn ) випадкового вектора додаткових компонент, що відповідають випадкам υ (t ) = 1 і υ (t ) = 0 , одержимо:

 ∂

∂
 ∂x + ... + ∂x − µ  p( x1 ,..., xn−1 ) + nq( x1 ,..., xn−1 ,0) = 0 ,
n −1
 1

 ∂
∂ 
+ ... +

 q( x1 ,..., xn ) = 0.
∂x n 
 ∂x1
Виходячи з нумерації компонент,
робимо висновок, що функції p і q симетричні щодо своїх аргументів. Врахо-

(1)

(2)

вуючи цю властивість, складаємо рівняння для граничних значень змінних:

µ
p( x1 ,..., xn −1 ),
n

(3)

p ( x1 ,..., xn− 2 , T ) = p ( x1 ,..., xn − 2 ,0).

(4)

q( x1 ,..., xn −1 , T ) =

До цього долучимо умову нормування
T

T

0

0

∫ ...∫ p( x ,..., x
1

n −1

T

T

0

0

)dx1 ...dx n −1 + ∫ ...∫ q ( x1 ,..., xn )dx1 ...dxn = 1.

(5)
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Прямою підстановкою можна переконатися в тім, що системі (1-5) задовольняє наступний розв’язок:

p ( x1 ,..., x n −1 ) =
q ( x1 ,..., x n ) =

T

n −1

n
,
(n + µT )

де 0 < xi < T для всіх i . Інтегруванням
по x1 , x 2 ,.. одержуємо ергодичні ймовірності укрупнених станів:

n
,
n + µT

lim P{υ (t ) = 0} =

µT
.
n + µT

t →∞

Визначимо продуктивність каналу
обслуговування. Середнє число γ заявок,
що обслуговуються каналом в одиницю
часу, можна знайти з наступного ергодичного співвідношення. Протягом досить
тривалого часу s канал зайнятий час

ns
; обслуговування однієї заявки
n + µT
визначається в середньому час 1 µ . Таким чином,

γs~

ns
n + µT

Отриманий результат має наступний
імовірнісний сенс. Представимо вираз (6)
в іншому вигляді:

1 1 T
= + .
γ µ n

µ
,
n −1
T (n + µT )

P{υ (t ) = 1} =
lim
t →∞
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1
,
µ

На основі теорії потоків однорідних
подій [7] величина 1 γ (тобто зворотна
величина до інтенсивності потоку обслужених заявок) дорівнює середній довжині інтервалу між прийняттям заявок до
обслуговування. Цей інтервал складається
з часу обслуговування (середнє значення
якого дорівнює 1 µ ) і інтервалу від закінчення обслуговування до надходження
наступної заявки. Оскільки повторення
заявок кожного абонента відбувається через час T , то природно припустити, що
перша заявка надійде в середньому через
час T n . Це міркування пояснює формулу (6).
Визначимо середнє число повернень
заявки. Як було відзначено вище, за час
s у системі обслуговується в середньому

nµs
заявок. При υ (t ) = 1 на одиниn + µT
цю реального часу приходиться ( n − 1 )

одиниць сумарного часу чекання заявок;
при υ (t ) = 0 ця кількість складає n одиниць часу. Таким чином, за час s на чекання витрачено

(n − Ρ{υ (t ) = 1}) s
одиниць часу, тобто, одиниць часу чекання в розрахунку на одну заявку.

Звідки

γ =

nµ
.
n + µT

(6)

(n − Ρ{υ (t ) = 1})

nµ
n −1
=T +
n + µT
µ

(7)
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Перший доданок T у правій частині
виразу (7) є час з моменту закінчення обслуговування до подачі наступної заявки.
Другий доданок, ( n − 1) µ , дорівнює
середньому числу N повернень заявки
даного абонента, помноженому на час Т
між поверненнями. Звідси виводимо формулу

N=

n −1
.
µT

Середній час W очікування заявки
між її подачею і початком обслуговування
визначається формулою

W =TN =

n −1
.
µ

Висновки
Досліджено одноканальну замкнену
систему обслуговування з повторенням, з
n джерелами навантаження (абонентами) і
детермінованими вхідними потоками.
Отримано показники ефективності функціонування системи: продуктивність каналу обслуговування, середнє число повернень заявки від одного джерела (одного абонента), середній час очікування обслуговування заявки.
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Побудовано математичну модель функціонування комп’ютерної мережі з адаптивним
протоколом множинного доступу. Використовуючи схеми переходів із стану в стан, побудовано систему рівнянь для стаціонарних станів та вказано її розв’зок. Як результат
отримано продуктивність комп’ютерної мережі
Ключові слова: система масового обслуговування з поверненням заявок, система рівнянь рівноваги, комп’ютерна мережа, адаптивний протокол випадкового множинного доступу, джерело повторних викликів, продуктивність мережі

Постановка проблеми
Перед розробниками інформаційних
мереж наразі встають серйозні проблеми,
розв’язання яких повинне підвищити
швидкість передачі даних і надійність мереж. Ці задачі розв’язуються різними способами: створюються нове апаратне забезпечення, яке б забезпечувало розширення пропускної здатності фізичних каналів зв’язку, розробляються мережеві
протоколи, метою яких є підвищення
продуктивності мережі.
Проте, не дивлячись на всі зусилля,
до розв’язання зазначених проблем ще
дуже далеко. Тому дослідження математичних моделей мереж передачі інформації для оцінки параметрів функціонування
існуючих і розробки нових мереж зв’язку
що реалізують більш ефективний процес
передачі даних є досить актуальним.
Найбільший інтерес заслуговує питання дослідження математичних моделей мереж зв’язку випадкового множинного доступу у зв’язку з їх найбільшою
розповсюдженістю.
В якості інструмента математичного
моделювання мережевих систем використовується апарат теорії систем масового
обслуговування (СМО), за допомогою
якого будуються аналітичні моделі мережі передачі даних.

Зазначимо, що за останні 25 років
стала бурхливо розвиватися теорія масового обслуговування з повторенням заявок [1], завдяки методам якої можна будувати більш адекватні реальним системам математичні моделі. В наведеній
статті з використанням апарату СМО з
повторенням заявок розглядається проблема побудови математичної моделі
комп’ютерної мережі з адаптивним протоколом множинного доступу.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій
В основі ідеї мережі зв’язку випадкового множинного доступу лежить
принцип випадкового множинного доступу до розподільної середи передачі даних
[2, 3]. В якості такої середи може використовуватися коаксіальний кабель, вита
пара, оптоволокно, радіо або супутниковий канали передачі інформації.
Останні дослідження з СМО з повторенням відзначені у бібліографії [4].
Достатньо багато моделей систем
мереж зв’язку наведено в [5], де до речі
мережа моделюється як СМО без повторення.
Опис мережі зв’язку з протоколом
випадкового множинного доступу з оповіщенням про колізії і її математична модель розглянуті в роботах [6-7], де роз-
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глянута одноканальна СМО, канал якої
може знаходитись в одному з трьох станів: k=0, якщо він вільний; k=1, якщо він
зайнятий обслуговуванням заявки; k=2
якщо на каналі реалізується стан оповіщення про колізію. Заявка що застала в
момент надходження канал вільним, починає негайно обслуговуватися. Якщо за
цей час інші заявки не надійшли, то вихідна заявка після закінчення обслуговування залишає систему.
Ціль статті
В наведеній статті з використанням
апарату СМО з повторенням заявок будується
математична
модель
комп’ютерної мережі з адаптивним протоколом множинного доступу.
Виклад основного матеріалу
При організації мережі за принципом випадкового множинного доступу
будь-яка абонентська станція, що входить
в склад мережі, може в будь-який момент
часу звернутись до передаючої середи,
намагаючись здійснити передачу інформації. Із-за випадковості доступу одна
станція може відправити своє повідомлення в мережу в той момент часу, коли
здійснюється передача повідомлення від
іншої. У цьому випадку неминуча конфліктна ситуація що пов’язана зі спотворенням переданих сигналів і тому повідомлення від обох абонентських станцій
треба передавати знову.
Розглянемо детальніше сутність
конфліктів, які у даному випадку називаються колізіями. Тобто колізія (collision)–
спотворення переданих даних в мережі,
яке виникає при одночасній передачі декількома робочими станціями.
Наприклад. для передачі даних по
локальній мережі Ethernet використовується алгоритм Carrier Sense Multiple
Access
with
Collision
Detection
(CSMA/CD).
Процедура доступу до середовища
передачі CSMA/CD побудована на двох
основних принципах:
Sense);
-

контроль несучого сигналу (Carrier
виявлення колізій (Collision Detect).

Існують дві основні причини виникнення колізій у мережі Ethernet:

наявність несправної мережевої
карти NIC(Network Interface Card) у одного
або декількох абонентів мережі;
наявність затримки поширення
сигналу по мережі Ethernet.

Частіше колізії виникають в мережу
Ethernet у другому випадку. Дві станції
одночасно намагаються передати кадр
даних. Механізм прослуховування середовища і пауза між кадрами не гарантують від виникнення такої ситуації, коли
дві або більш станції одночасно вирішують, що середовище вільне, і починають
передавати свої кадри. У цьому випадку
відбувається колізія, так як вміст обох кадрів зіштовхується на загальному кабелі і
відбувається спотворення інформації
(методи кодування, використовувані в
Ethernet, не дозволяють виділяти сигнали
кожної станції з загального сигналу).
На рис. 1. колізію створила одночасна передача даних станціями 1 та 3.
Для виникнення колізії не обов'язково, щоб декілька станцій почали передачу абсолютно одночасно, така ситуація
малоймовірна. Набагато вірогідніше, що
колізія виникає через те, що один вузол
починає передачу раніше іншого, але до
другого вузла сигнали першого просто не
встигають дійти на той час, коли другий
вузол вирішує почати передачу свого кадру. Тобто колізії - це наслідок розподіленого характеру мережі.
Щоб завчасно виявити колізію, всі
станції одночасно спостерігають за виникаючими на кабелі сигналами. Якщо передані сигнали відрізняються, то фіксується виявлення колізії (collision detection,
CD). Для збільшення ймовірності швидкого виявлення колізії всіма станціями
мережі станція, яка виявила колізію, перериває передачу свого кадру у довільному місці, і надсилає в мережу спеціальну
послідовність з 32 біт (так звану jamпослідовність), що приводить до підсилення колізії і указує іншій передаючій
станції на виникнення колізії.

Проблеми інформатизації та управління, 4(52)’2015

57

Станція 2

Станція 1

Зіткнення
сигналів

Середа вільна
станція 3 починає

Станція 3 виявляє
колізію
Колізія поширюється до станції 1

Рис.1. Виникнення колізії при передачі даних

Після цього станція що виявила колізію зобов'язана припинити передачу і
зробити паузу протягом короткого випадкового інтервалу часу. Потім вона може
знову зробити спробу захоплення каналу
зв’язку для передачі кадру. Випадкова пауза вибирається за наступним алгоритмом:
Пауза = L *(інтервал відстрочки),
де інтервал відстрочки дорівнює 512
бітовим інтервалам (в технології Ethernet
прийнято всі інтервали вимірювати в бітових інтервалах; бітовий інтервал позначається як bt і відповідає часу між появою
двох послідовних бітів даних на кабелі;
для швидкості 10 Мбіт/с величина бітового інтервалу дорівнює 0,1 мкс або 100 нс);
L являє собою ціле число, обране з
рівною імовірністю з діапазону [0,2 N ],
де N - номер повторної спроби передачі
даного кадру: 1,2,..., 10.
Після 10-ї спроби інтервал, з якого
вибирається пауза, не збільшується. Таким чином, випадкова пауза може приймати значення від 0 до 52,4 мс.
Якщо 16 послідовних спроб передачі кадру викликають колізію, то передавач повинен припинити спроби і відкинути цей кадр.
Можемо зробити висновок що виникнення колізій носить ймовірнісний
характер, і ймовірність успішного одер-

жання у своє розпорядження загального
середовища залежить від завантаженості
мережі, тобто від інтенсивності виникнення у станціях потреби в передачі кадрів. Для зменшення інтенсивності виникнення колізій потрібно або зменшити
трафік, скоротивши, наприклад, кількість
вузлів у сегменті, або підвищити швидкість протоколу, наприклад перейти на
Fast Ethernet.
Найбільш сприятливою для виникнення колізії є ситуація, коли одна станція
вже завершила передачу кадру, але переданий кадр з-за затримки поширення сигналу в лінії ще не дійшов до іншої станції,
яка теж починає виконувати передачу
свого кадру. Для того щоб уникнути виникнення подібних ситуацій, всі станції
повинні бути розміщені всередині так
званого колізійного домену (collision
domain).
Колізійний домен – віртуальна область в межах сегменту локальної мережі.
Затримка поширення сигналу між будьякими двома станціями, які належать даній області, не повинна перевищувати
встановленого значення діаметра колізійного домену.
Значення діаметра колізійного домену зазвичай визначається в одиницях
часу і відповідає подвоєному часу передачі кадру мінімальної довжини для дано-
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го типу мережі Ethernet. Діаметр колізійного домену може бути обчислений наступним чином:
D = 2*< мінімальна довжина кадру>*0.1 мксек = 51.2 мксек
При нормальному функціонуванні
всіх компонентів цієї мережі колізія може
виникнути тільки в межах певного часового інтервалу, який називається вікном
колізій (collision window).
Якщо під час обслуговування однієї
заявки надходить інша, то вони вступають у конфлікт. Від цього моменту починається етап сповіщення про конфлікт.
Заявки, що потрапили у конфлікт а також
надійшли на інтервалі сповіщення про
конфлікт, переходять у джерело повторних викликів (ДПВ), з якого знову звертаються до каналу зі спробою повторного

обслуговування. Повторне обслуговування відбувається після випадкової затримки, що має експоненціальний розподіл з
параметром σ . Число заявок в ДПВ позначимо i. Час обслуговування заявок має
рекурентний розподіл з функцію розподілу B(s). Довжини інтервалів оповіщення
про конфлікт мають функцію розподілу
A(s).
Потік повідомлень від зовнішнього
джерела для мережі з скінченим N числом
станцій моделювання примітивним потоλ ( N − 1)
ком з параметром
при k=0,2 і
N
λ( N − i − 1 )
при k=1, коли в ДВП знахоN
диться i вимог.
i(t)
B(x)

N
1/T

1/T

1/T
A(x)

Рис.2. Модель мережі зв’язку, що управляється адаптивним протоколом з оповіщенням
про конфлікт для скінченого числа станцій

В залежності від параметра δ можна
розрізняти три класи протоколів випадкового доступу:
1
Якщо σ = , протокол називається
N
статичним;
1
якщо σ = – динамічним;
i
1
якщо σ =
– адаптивним, де Т –
T
стан адаптера.
При статичних протоколах мережі
функціонують нестійко, так як в мережах
з скінченим числом станцій виникає явище бістабільності. При динамічних протоколах на абонентських станціях відсутня інформація про значення величини і.

Тому розглянемо математичну модель
функціонування мережі з адаптивними
протоколами. В таких мережах інтенсивність звернення заявок, що потребують
повторного обслуговування регулюються
автоматом з доцільною поведінкою, що
називається адаптером. Опишемо його
функціонування.
Для стабілізації нестійких мереж інтенсивність повторного звернення буде
зростати неперервно при будь-якому стані каналу і зменшуватись дискретно в
момент закінчення в каналі сигналу сповіщення про конфлікт. Для такої зміни σ ,
1
поклавши σ = , конструкція адаптера
T
вибирається так, щоб його стан Т(t) з пли-
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ном часу t змінювався наступним чином:
в будь – який момент часу T(t+∆t)=T(t)α∆t (у випадку експоненціального обслуговування T(t+∆t)=T(t)-µα∆t) за виключенням моменту закінчення розповсюдження сигналу сповіщення про конфлікт,
коли T(t+∆t)=T(t)+β (у випадку експоненціального обслуговування T(t+∆t)=T(t)µβ). Тут α і β -параметри адаптера.
Якщо при знижені Т(t) досягає свого
нульового значення, то стан адаптера залишається рівним цьому значенню до
моменту його збільшення на β.
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Побудова математичної моделі

Якщо розглядати випадок, коли час
обслуговування заявок і довжини інтервалів сповіщення про конфлікт мають
експоненціальний розподіл з параметром
µ для часу обслуговування і µ1 для інтервалу оповіщення про конфлікт, тоді стан
системи, що розглядається, визначається
вектором (k, i, T), зміни в часі якого утворює однорідний марковський процес {k(t),
I(t), T(t)}.
Для дослідження математичної моделі мережі зв’язку зі скінченим числом
введемо наступні позначення:
λ
µ
1
P(k(t) = k, i(t) = t, T ≤ T(t) < T + dT ) = Pk (i, T, t)dt, = ρ , 1 =
(1)
µ
µ υ
Враховуючи (1) складемо систему
(1,i,T+αµ∆t) – прилад зайнятий, в
рівнянь, що визначає розподіл ймовірнос- ДПВ вимог, стан адаптера - T+αµ∆t ;
тей станів мережі зв’язку Pk ( i ,T , t ). До(2,i,T-β ) іде інтервал сповіщення
пустимо, що в стані ( O ,i ,T ) , тобто обслу- про конфлікт, в ДПВ і вимог, стан адапговуючий канал (прилад) вільний, в ДПВ тера – (T-β) .
Маємо таку картину переходів
знаходиться вимог і стан адаптера – T. В
(рис.
2):
цей стан система за час ∆t може перейти,
якщо в момент t вона знаходиться в одному з трьох станів:
(O,i,T+αµ∆t) – обслуговуючий прилад вільний, в ДПВ є вимог, стан адаптера - T+αµ∆t;

Етап оповіщення
про конфлікт

На прилад не
надійшла жодна
вимога

На приладі обслужилась одна
вимога

Рис. 3. Можливі переходи системи за час ∆t в стан (0, i, T )

Переходи в інші стани можливі з
ймовірностями що мають більший порядок малості, ніж .

В результаті отримаємо рівняння:

λ
1


P0 (i,t,t + ∆t) = µ∆tP1 (i,T + αµ∆t,t) + µ 1 ∆tP2 (i,T - β ,t) + 1 - ( (N - i) + γµ )∆t  P0 (i,T + αµ∆t,t) + O( ∆t);
N
T



(2)

60
Нехай в момент часу t+∆t система
знаходиться в стані (1,i,T), тобто на приладі обслуговується заявка, в ДПВ i вимог
і стан адаптера T. Цей стан система прийме, якщо в момент t знаходилась в одному з трьох станів:
(O,i,T+αµ∆t) – обслуговуючий прилад вільний, в ДПВ i вимог, стан адаптера
- T+αµ∆t;

(1,i,T+αµ∆t) – прилад зайнятий, в
ДПВ i вимог, стан адаптера - T+αµ∆t;
(O,i+1,T+αµ∆t) – прилад зайнятий, в
ДПВ i вимог, стан адаптера - T+αµ∆t .
Маємо наступну картину переходів
за час ∆t (рис.4):

o(

З ДПВ на прилад
надійшла одна
вимога

На прилад не
надійшла жодна
вимога

На прилад надійшла вимога

Рис. 4. Можливі переходи системи за час ∆t в стан (1, i, T )

В результаті отримаємо рівняння:
i+1
λ
(N - i)∆tP0 (i,T + αµ∆t,t)+ γµ
∆tP0 (i + 1,T + αµ∆t,t) +
N
T
.
i
λ


1 - ( N (N - i - 1) + γµ T + µ )∆t  P1 (i,T + αµ∆t,t) + O( ∆t)

P1 (i,T,t + ∆t) =

Нехай в момент часу t+∆t система
буде знаходитись в стані (2,i,t), тобто відбувся конфлікт і почався інтервал повідомлення про конфлікт в ДПВ знаходиться
i вимог і стан адаптера –Т. В цей стан система перейде, що в момент часу t вона
знаходилась в одному з станів:
(2,i,T+αµ∆t) – іде інтервал повідомлення про конфлікт, в ДПВ - i вимог, стан
адаптера T+αµ∆t;
(1,i - 2,T+αµ∆t) – прилад зайнятий, в
ДПВ - i – 2 вимоги, стан адаптера
T+αµ∆t;

(3)

(2,i - 1,T+αµ∆t) – прилад зайнятий, в
ДПВ - i -1 вимога, стан адаптера T+αµ∆t;
(2,i - 1,T+αµ∆t) – іде інтервал сповіщення про конфлікт, в ДПВ - i -1 вимог,
стан адаптера T.
Використовуючи Рис.5, маємо наступну систему переходів системи за час
∆t:
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З ДПВ на прилад
надійшла одна
вимога
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(

На прилад не
надійшла жодна
вимога

На прилад надійшла вимога

Рис.5. Можливі переходи системи за час ∆t в стан (2, i, T )

В результаті отримаємо рівняння:
λ
λ
P2 (i,T,t + ∆t) = (N - i + 1)∆tP1 (i - 2,T + αµ∆t,t) + (N - i + 1)∆tP2 (i - 1,T + αµ∆t,t) +
N
N
λ
(i - 1)


+ γµ
∆tP1 (i - 1,T + αµ∆t,t)+ 1 - ( (N - i) + µ1 )∆t  P2 (i,T + αµ∆t,t)+ o( ∆t).
T
N



(4)

Враховуючи (2-4) отримаємо систему рівнянь:
λ
i


P0 (i,T,t + ∆t) = µ∆tP1 (i,T + αµ∆t,t) + µ 1 ∆tP2 (i,T - β ,t) + 1 - ( (N - 1) + γµ )∆t  P0 (i,T +αµ∆t,t) + o( ∆t),
T
N



λ
i +1
(N - 1)∆tPO (i,T + αµ∆t,t)+ γµ
∆t * P0 (i + 1,T + αµ∆t,t) +
N
T
λ
i


+ 1 - ( (N - i - 1)+ γµ + µ )∆t  * P1 (i,T + αµ∆t,t)+ o( ∆t),
N
T


λ
λ
P2 (i,T,t + ∆t) = (N - i + 1)∆tP1 (i - 2,T + αµ∆t,t) + (N - i + 1)∆tP2 (i - 1,T + αµ∆t,t) +
N
N
i-1
λ


+ γµ
∆tP1 (i - 1,T + αµ∆t,t) + 1 - ( (N - i) + µ1 )∆t  P2 (i,T + αµ∆t,t) + o( ∆t).
T
N


стаціонарного
розподілу
Розклавши Pk (i ± m, T + αµ∆t) по ∆t
Pk (i,T,t) = Pk (i,T) , отримаємо систему рівде m може приймати значення 0, 1, 2, і
виконавши необхідні перетворення для нянь:
P1 (i,T,t + ∆t) =

δP0 (i,T)
i
1
i

 ρ (1 - N )+ γ T  P0 (i,T) = P1 (i,T) + ν P2 (i,T - β ) + α δT ,
i+1
i
i
i +1
δP1 ( i ,T )


,
 ρ (1 - N ) + γ T +1 P1 (i,T) = ρ (1 - N ) P0 (i,T) + γ T P0 (i + 1,T) + α δT
i
1
i -1
i -1
i-1
δP2 (i,T)

 ρ (1 - N ) + ν  P2 (i,T) = ρ (1 - N ) P2 (i - 1,T) + ρ (1 - N ) P1 (i - 2,T) + γ T P1 (i - 1,T) + α δT .

Стаціонарний розподіл повинен також задовільнити крайовим умовам при
i = 0, N і умові нормування
2

N

∑∑ ∫
k =0 i = k

∞

0

Pk ( i ,T )αT = 1

Оскільки маємо скінчену множину
станів 0 ≤ i ≤ N при цільовій поведінці
адаптера стаціонарний режим у розглядуваній СМО існує для будь - яких значень
навантаження ρ .
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Основною характеристикою таких
мереж є продуктивність S яка визначається як середнє число повідомлень успішного переданих за одиницю часу. Як одиниця часу береться середній час передачі
одного повідомлення.
При дослідженні даної СМО в асимптоматичній умові N → ∞ [8], маємо наступні твердження:
β
Твердження 1. Нехай
> γ , поα
β
1+ 1− γ +
α
значимо
g=
і нехай
β
−γ
α


1
g
,
тоді
ρ > max  2
=
γg + 2 g + 1 2( 1 + γ )
продуктивність S мережі зв’язку, що
управляється адаптивним протоколом випадкового множинного доступу з скінченим числом АС, визначається рівнісg
тю: S = 2
.
γg + 2 g + 1
Твердження 2. Розподіл імовірності
станів каналу має вигляд:
g +1
1
γg 2
r0 =
,r1 = , r2 =
;η = γg 2 + 2 g + 1 .
η
η
η
1+ γ
β
= 2γ
α
γ
адаптивний протокол реалізує максима1
льну продуктивність S * =
ме2( γ + 1 )
режі зв’язку і мінімальне середнє
1
a* = 1 −
числа активних АС.
2ρ( γ + 1 )
Висновки
Використовуючи методи СМО з повторенням заявок, побудовано математичну
модель
функціонування
комп’ютерної мережі з адаптивним протоколом множинного доступу. Використовуючи схеми переходів із стану в стан,
побудовано систему рівнянь для стаціонарних станів та вказано її розв’язок. Як
Твердження 3. При

результат отримано такий показник функціонування мережі, як її продуктивність
(середнє число успішно переданих повідомлень за одиницю часу). Отриманий результат може бути використаний при проектуванні комп’ютерної мережі.
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Вступ
Система експлуатації технічних
комплексів формує та реалізує керуючі
впливи для підтримки ефективного використання за призначенням цих комплексів. Для цього виконується ряд процедур
статистичної обробки даних щодо визначальних параметрів. Ці параметри зазвичай є випадковими нестаціонарними процесами. Моделі процесів визначають
структуру та зміст окремих процедур обробки даних.
До процедур обробки даних можна
віднести процедури перевірки статистичних гіпотез, оцінювання параметрів, апроксимації, фільтрації, прогнозування,
виявлення розладок тощо. Ефективність
кожної процедури впливає на результуючу ефективність використання систем
експлуатації технічних комплексів [1 – 5].
У цій статті розглядається одна із
процедур обробки статистичних даних,
що призначена для прийняття рішень щодо лінійного характеру в змінах значень
випадкового процесу тренду визначального параметра.
Постановка завдання
Задача виявлення лінійного характеру в змінах визначального параметра
може бути пов’язана з побудовою регресійних залежностей. Під час регресійного
аналізу будують аналітичні залежності,
що задовільно апроксимують досліджу-

ваний набір експериментальних даних.
Найчастіше у цьому випадку використовують лінійну залежність, що не кожного
разу є обґрунтованим. Тому доречно було
б кожного разу виконувати перевірку кореляційного поля експериментальних даних на лінійність.
Аналіз літератури [6] показав, що
існує класичний метод Закса перевірки на
лінійність. Проте цей метод має суттєвий
недолік, пов’язаний з кратністю емпіричних точок, а саме: в кожному перетині
необхідно мати два й більше експериментальних значень. Альтернативний варіант
тестування на лінійність був запропонований у [7]. Проте таблиця критичних
значень для тестування цим методом є
обмежена та не має аналітичного опису.
Тому у цій статті розглядаються питання
узагальнення щодо апроксимаційної залежності критичних значень для тестування на лінійність.
Основна частина
У статті [7] був запропонований новий метод тестування експериментальних
статистичних даних на лінійність (нелінійність). Аналіз літератури показав, що
існують методи на основі використання
багатократних вимірювань за одну процедуру отримання вибіркової сукупності.
Головна особливість запропонованого методу – використання однократного спо-
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стереження, що найбільш часто зустрічається на практиці.
Таблиця критичних значень для тестування на лінійність в [7] – дискретна,
при цьому доцільно отримати значення
граничних параметрів у неперервному
вигляді. Попередній аналіз значень цієї
таблиці показав, що може бути знайдена
апроксимаційна залежність типу
z ( x, y ) = a + bx + cy + dxy + ey 2 ,

nk


n

k
 ∑ xi
i =1

k
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xi y j
 ∑∑
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де x – логарифми обсягу вибірки, y –
нормована довірча ймовірність.
Рівняння (1) є узагальненим рівнянням кривої другого порядку, в якому коефіцієнт при змінній х 2 є не значимим,
тому цим коефіцієнтом можна знехтувати
у подальших розрахунках.
Для визначення коефіцієнтів необхідно розв’язати систему рівнянь у матричному вигляді

j

2

Графік апроксимаційної функції наведено на рис. 1.

 1 
 ,
y = ln 
1− p 
де p – довірча ймовірність значущості
лінійності або нелінійності, тобто
p = 1 − e−y .

Введення логарифмічних перетворень дозволяє перейти до лінійного представлення критичних значень, взятих із
[7], за віссю абсцисс. У результаті
розв’язання системи рівнянь у матричному вигляді отримаємо таку апроксимаційну функцію
z = 0,45063x + 0,06405 y −
− 0,000108 xy − 0,224423 y +
+ 0,554146.
2

(2)

Рівняння (2) є основним апроксимаційним рівнянням для отримання критичних значень для тестування на лінійність.

Рис. 1. Апроксимаційна функція для визначення критичних значень для тестування на
лінійійність

За результатами розрахунку з використанням формули (2) можна побудувати таблиці критичних значень для тестування вибіркових сукупностей на лінійність (табл. 1).
Розглянемо методику для тестування на лінійність на конкретному прикладі,
що представлений статистичними даними
щодо залежності споживаної електроенергії від площі приміщення (табл. 2) [8].
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Таблиця 1. Критичні значення для тестування вибіркових сукупностей на лінійність

z
n
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

P
0,8
2.673
3.209
3.653
4.039
4.385
4.7
4.992
5.264
5.52
5.762
5.992
6.212
6.423
6.626
6.821
7.01
7.193
7.37
7.542
7.71
7.873
8.033
8.188
8.34
8.489
8.634
8.777
8.917
9.054
9.189
9.321
9.451
9.579
9.705
9.829
9.951
10.071
10.19
10.307
10.422
10.536
10.648
10.759
10.868
10.976
11.083
11.189
11.293
11.396

0,85
2.673
3.209
3.653
4.039
4.385
4.7
4.992
5.264
5.519
5.762
5.992
6.212
6.423
6.625
6.821
7.01
7.192
7.37
7.542
7.71
7.873
8.032
8.188
8.339
8.488
8.634
8.776
8.916
9.053
9.188
9.32
9.45
9.578
9.704
9.828
9.95
10.07
10.189
10.306
10.421
10.535
10.647
10.758
10.867
10.975
11.082
11.188
11.292
11.395

0,9
2.722
3.267
3.719
4.113
4.464
4.785
5.082
5.359
5.619
5.866
6.1
6.324
6.539
6.745
6.944
7.136
7.323
7.503
7.678
7.849
8.015
8.177
8.335
8.49
8.641
8.79
8.935
9.077
9.217
9.354
9.489
9.621
9.751
9.879
10.005
10.13
10.252
10.373
10.492
10.609
10.725
10.839
10.952
11.063
11.173
11.282
11.39
11.496
11.601

0,95
2.947
3.538
4.027
4.453
4.834
5.181
5.502
5.802
6.084
6.351
6.605
6.847
7.079
7.303
7.518
7.726
7.928
8.123
8.313
8.498
8.677
8.853
9.024
9.192
9.355
9.516
9.673
9.827
9.978
10.126
10.272
10.416
10.557
10.695
10.832
10.966
11.099
11.229
11.358
11.485
11.61
11.734
11.856
11.977
12.096
12.214
12.33
12.445
12.559

0,97
3.251
3.902
4.442
4.911
5.331
5.715
6.069
6.399
6.71
7.004
7.284
7.552
7.808
8.054
8.292
8.521
8.743
8.959
9.168
9.372
9.57
9.763
9.952
10.137
10.318
10.494
10.668
10.837
11.004
11.168
11.329
11.487
11.642
11.795
11.946
12.094
12.24
12.384
12.526
12.666
12.804
12.941
13.075
13.208
13.34
13.469
13.598
13.724
13.85

0,99
4.495
5.396
6.142
6.79
7.371
7.901
8.39
8.847
9.277
9.684
10.07
10.44
10.794
11.134
11.463
11.78
12.087
12.385
12.674
12.955
13.229
13.497
13.758
14.013
14.263
14.507
14.746
14.981
15.212
15.438
15.66
15.878
16.093
16.305
16.513
16.717
16.919
17.118
17.315
17.508
17.699
17.888
18.074
18.257
18.439
18.618
18.796
18.971
19.144

0,999
14.643
17.573
20.002
22.114
24.004
25.728
27.321
28.808
30.206
31.529
32.788
33.99
35.143
36.25
37.318
38.35
39.349
40.318
41.259
42.175
43.067
43.937
44.786
45.616
46.428
47.223
48.002
48.766
49.516
50.252
50.974
51.685
52.384
53.072
53.748
54.415
55.072
55.719
56.357
56.987
57.608
58.221
58.827
59.424
60.015
60.598
61.175
61.745
62.309
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Таблиця 2. Залежність споживаної електроенергії від площі приміщення
Площа приміщення, Si, кв.
фути
Споживана електроенергія, Pi,
кВтгод/місяць

1290

1350

1470

1600

1710

1840

1980 2230 2400

2930

1182

1172

1264

1493

1571

1711

1804 1840 1956

1954

Графічне представлення статистичних даних (залежність споживаної електроенергії від площі приміщення) зображено на рис. 2.

Рис. 3. Апроксимація вихідних даних параболою другого ступеня

Після використання методу найменших квадратів були отримані такі рівняння апроксимаційних залежностей:
Рис. 2. Графічне представлення вихідних даних (залежність споживаної електроенергії
від площі приміщення)

Виконаємо апроксимацію цих даних
двома способами: прямою лінією та параболою другою порядку. Результати апроксимації наведені на рис. 3 та 4.
Pi

Si

Рис. 3. Апроксимація вихідних даних прямою
лінією

y ( x) = 0,5403x + 578,9 ,
y ( x) = −0,00045x 2 + 2,3989 x − 1216,1 .

Далі виконаємо запропоновану в [7]
процедуру тестування на лінійність. Для
цього визначимо кумулятивну криву залишків відносно лінійної апроксимації та
знайдемо її розмах, який у цьому прикладі становить R = 547,4 . Також були знайдені стандартні відхилення для прямої
лінії σ = 133, 44 та для параболи σ = 46,8 .
Стандартне відхилення було розраховане для параболи другого ступеню з
метою уточнення його дійсного значення.
Саме це значення і буде використовуватись у подальших розрахунках. Як видно
з графіку (рис. 4), парабола має максимум, тобто збільшення площі приміщення
буде відповідати зменшенню споживаної
електроенергії, що не відповідає дійсності. Тому апроксимація параболою є недоречною.
Головним показником для тестування на лінійність є відношення розмаху до
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стандартного відхилення. У розглянутому
прикладі цей показник дорівнює 11,698.
Для визначення дійсної величини
ймовірності існування нелінійності в досліджуваних даних використаємо рівняння (2). Підставивши у це рівняння лога-
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рифм отриманого показника (замість z) та
логарифм обсягу вибірки (замість x), у
результаті отримаємо квадратне рівняння,
одним із коренів якого є величина шуканої ймовірності.

y = 0,0084347 ln( n) + 1,751936 ±
± 7,8064 ⋅

(0,00108048 ln( n) + 0,224423)2 − 0,11545 ln( n) + 0,2562 ln  R  − 0,14197 .

У наведеному прикладі були отримані значення коренів рівняння: 0,996 та –
6,477. Оскільки 0 ≤ p ≤ 1 , то можна стверджувати, що з ймовірністю 0,996 нелінійність у аналізованих даних має місце.
Як видно, наведений розрахунок доволі складний, проте дозволяє отримати
значення ймовірності з високою точністю
для довільних обсягів вибірки. Більш
простий метод визначення ймовірності
наявності нелінійності – це безпосереднє
використання табл. 1.
Висновки
У статті вирішена задача побудови
таблиці критичних значень та узагальнення апроксимаційної залежності, що
описує ці значення, що дає можливість
використовувати процедуру тестування
на лінійність для довільних обсягів вибірки та довільних довірчих імовірностей.
Отримані результати можуть бути використані під час розробки нових та модернізації діючих систем експлуатації технічних комплексів та їх підсистем обробки
статистичних даних.
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Рассмотрены вопросы многопутевой маршрутизации в компьютерных сетях большой
размерности. Приведен краткий обзор способов многопутевой маршрутизации. Обосновывается целесообразность использования алгоритмов «обратной волны» совместно с
методом «ветвей и границ» для оптимизации процесса формирования множества непересекающихся путей предложен способ формирования множества непересекающихся
путей на основе сочленения деревьев на графе компьютерной сети. Предложен алгоритм формирования множества непересекающихся путей с применением алгоритма
«обратной волны».
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«ветвей и границ», множество непересекающихся путей.

Введение
В настоящее время проблема маршрутизации в компьютерных сетях является достаточно актуальной, так как с ростом
размера этих сетей задача маршрутизации
становится все более сложной и трудоемкой. Особенно это касается вопросов многопутевой маршрутизации, при которой
между отправителем и получателем информации формируется несколько путей
передачи информации, которые объединяются в один многоканальный виртуальный
путь. Это позволяет повысить эффективность процедуры конструирования трафика
(ТЕ), обеспечить заданные параметры QoS
при изменении параметров системы передачи информации путем замены одного
физического канала другим в рамках одного многоканального виртуального пути.
Это позволяет уменьшить частоту ремаршрутизации. В связи с этим, актуальной
является задача разработки оптимальных

методов многопутевой маршрутизации,
достаточно полный анализ, которых приведен в работе [1].
Одним из наиболее распространенных способов поиска пути является представления сетевой топологии в виде графа
и использование алгоритмов обхода графа
[2]. Среди этих алгоритмов можно выделить алгоритм поиска в глубину [3]. Данный алгоритм является рекурсивным, что
делает его довольно компактным. К данному классу алгоритмов относятся алгоритмы, основанные на методе «ветвей и границ». В работе [4] предложен модифицированный метод «ветвей и границ» [5], позволяющий формировать множество непересекающихся путей между двумя узлами
сети, позволяющий исключить операций
направленного перебора, характерного для
комбинаторных алгоритмов формирования
путей. С помощью данного алгоритма
строиться дерево путей из начальной вершины в0 до конечной вершины вк. Основ-
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ным недостатком данного алгоритма, как и
всех других алгоритмов волновых алгоритмов и алгоритмов поиска в глубину или
ширину, является достаточно большая область поиска решений. Так при регулярной
структуре сети большой размерности область поиска первого кратчайшего пути
(рис.1а) равна S=πL2 , где L – минимальное
расстояние между вершинами в0 и вк.
Уменьшить область поиска можно за счет
одновременного формирования деревьев
путей из начальной вершины в0 и конечной
вершины вк. В этом случае (рис. 1а) S= S1+
S2, где S1= S2=πL2/4. Отсюда S1+ S2=πL2/2.
Таким образом, область поиска решений
уменьшается в два раза, соответственно, и
время формирования пути уменьшается в
два раза. В работе [6] предложен и обоснован модифицированный метод ветвей и
границ, с помощью которого строится дерево решений. В основе модифицированного метода ветвей и границ предложен алгоритм формирования множества максимально безопасных частично пересекающихся путей. Предложенный в работе алгоритм многопутевой маршрутизации характеризуется меньшей временной сложностью по сравнению с известными алгоритмами. В практическом плане использования полученных результатов позволяет повысить уровень безопасности беспроводных сетей за счет выбора оптимального
числа надежных путей передачи.
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Формирование множества непересекающихся путей на основе
сочленения деревьев
С целью уменьшения времени на поиск множества непересекающихся путей, в
работе [4] предлагается потоковый алгоритм формирования путей от одного узла к
нескольким узлам на основе метода «ветвей и границ», позволяющий исключить
операции направленного перебора, характерного для комбинаторных алгоритмов
формирования путей. С помощью данного
алгоритма строиться дерево путей из начальной вершины в0 до конечной вершины
вк. Основным недостатком данного алгоритма, как и всех других алгоритмов волновых алгоритмов и алгоритмов поиска в
глубину или ширину, является достаточно
большая область поиска решений. Так при
регулярной структуре сети большой размерности область поиска первого кратчайшего пути (рис. 1а) равна S=πL2 , где L –
минимальное расстояние между вершинами в0 и вк. Уменьшить область поиска
можно за счет одновременного формирования деревьев путей из начальной вершины
в0 и конечной вершины вк. В этом случае
(рис.1а) S= S1+ S2, где S1= S2=πL2/4. Отсюда
S1+ S2=πL2/2. Таким образом, область поиска решений уменьшается в два раза, соответственно, и время формирования пути
уменьшается
в
два
раза.

а

в
Рис.1. Область поиска решений

Необходимым и достаточным условие существования пути между корневыми
вершинами деревьев является условие их
соединения.

Лемма деревья Ti(Bi,Ei) и Ti(Bi,Ei)
имеют точки соединения при Bi ∩ Bj≠∅ и Ei
∩ Ej=∅.
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Вершины E0= Ei ∩ Ej являются точками соединения деревьев Ti(Bi,Ei) и
Ti(Bi,Ei).
Таким образом, поиск путей между
вершинами деревьев может быть сведен к
задаче нахождения множества точек их соединения. При этом алгоритм формирования деревьев может быть любой в зависимости от постановки задачи и требованиям
к маршрутам передачи информации.

Алгоритм формирования множества непересекающихся путей с
применением алгоритма «обратной волны»
На рис. 2 представлена блок схема алгоритма формирования множества непересекающихся путей с применением алгоритма «обратной волны».

Начало

Для начальной вершины в0 определяем
множество смежных с ней вершин Г+(в0)

Для конечной вк вершины определяем
множество смежных с ней вершин Г+(вn-1)

Формируем части путей от начальной
вершины к смежным {в0, в1}, {в0, в2}...

Формируем части путей от конечной
вершины к смежным {вn-1, вn-2}, {вn-1, вn-k}...

Среди смежных вершин Г+(в0) выбираем
вершину с наименьшей степенью δ(ві)

Среди смежных вершин Г+(вn-1) выбираем
вершину с наименьшей степенью δ(ві)

Формируем следующие части путей
{в0, в1, вk}, {в0, в1, вl}...

Формируем следующие части путей
{вn-1, вn-2, вn-l}, {вn-1, вn-k, вn-l}...

Если Г+(в0) последняя

Если Г+(вn-1) последняя

нет

да

нет

да

Для смежных вершин формируем множество
смежных вершин

Для смежных вершин формируем множество
смежных вершин

Формируем следующую часть пути

Формируем следующую часть пути

нет

|A1| ∩ |A2| ≠ 0

нет

да
Формируем множество непересекающихся
путей |P1, P2, ... , Pn|

Конец

Рис.2. Блок схема алгоритма формирования множества непересекающихся путей
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вi с минимальной внешней степенью Sbj.
Таким образом, строится дерево решений с
корнем в вершине в0 пока не сформируются
все непересекающиеся пути к заданным
вершинам. Рассмотрим пример формирования множества путей для графа, представленного на рис. 3.

Вершинами для подграфа G1=(В1,E1).
Вершина в0 относится к множеству В0
внутренних вершин подграфа G1=(В1,E1).
При формировании путей во множество В0
каждый раз добавляется вершина вi ∈ Вb,
имеющая меньшее число внешних ветвей
по сравнению с остальными граничными
вершинами.
Соответственно, во множество Вb добавляется вершина вj, смежная с вершиной
2
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Рис.3. Формирование первого непересекающегося пути

На первом этапе формируются пути
от начальной вершины в0 до смежных с ней
вершин: Pн1= {в0,в1}; Pн2= {в0,в2}; Pн3=
{в0,в1}; Pн4= {в0,в4}; Pн5= {в0,в5}. На следующем этапе формируются пути от конечной вершины В40 до смежных с ней вершин: Pк1= {в40,в39}; Pк2= {в40,в36}; Pк3=
{в40,в35}; Pк4= {в40,в34}.
Далее формируется следующее множество граничных вершин относительно
внутренних смежных от начальной вершины {в6, в7, в8, в9, в10, в11, в12}. Среди внутренних смежных вершин выбирается вершина
с наименьшей степенью и формируется
часть пути. Так происходит до тех пор, пока от каждой внутренней смежной вершины не будет сформирована часть пути к
граничным вершинам:
Pн1= {в0-в1-в6};

Pн2= {в0-в2-в7};
Pн3= {в0-в3-в8};
Pн4= {в0-в4-в10};
Pн5= {в0-в5-в12}.
Аналогичная процедура формирования путей происходит параллельно и от
конечной вершины.
Pк1= {в40-в39-в38};
Pк2= {в40-в36-в31};
Pк3= {в40-в35-в30};
Pк4= {в40-в34-в28}.
На третьем такте происходит пересечение двух путей Рн2∩ Рк4, в вершине В14 и
в результате которого сформирован первый
непересекающийся путь: Р1 {в0-в2-в7-в14-в28в34-в40}. Формирование всего множества
путей между граничными вершинами от
начала и конца осуществляется аналогич-
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ным образом, при этом формируются следующие непересекающиеся пути:
Р 2 {в0-в3-в8-в16-в23-в30-в35-в40}
Р 3 {в0-в4-в10-в19-в25-в31-в36-в40}

Р 4 {в0-в5-в12-в20-в26-в32-в37-в38-в39-в40}
В таблице 1 и таблице 2 представлено
формирования путей по тактам.

Таблица 1. Формирования путей от начальной вершины
t1 в0-в1
в0-в2
в0-в3
t2 в0-в1-в6
в0-в2-в7
в0-в3-в8
t3 в0-в1-в6-в13
в0-в2-в7-в14
в0-в3-в6-в16
t4 в0-в1-в6-в13-в21
в0-в3-в6-в16-в23
t5 в0-в1-в6-в13-в21-в27
t6
t7

в0-в1-в6-в13-в21-в27-в33
Путь не
сформирован!

в0-в4
в0-в4-в10
в0-в4-в10-в19
в0-в4-в10-в19-в25
-

-

-

-

в0-в5
в0-в5-в12
в0-в5-в12-в11
в0-в5-в12-в11-в20
в0-в5-в12-в11-в20-в26
-

-

-

-

-

Таблица 2. Формирования путей от конечной вершины

t1
t2
t3
t4
t5

в40-в39
в40-в39-в38
в40-в39-в38-в37
в40-в39-в38-в37-в32
в40-в39-в38-в37-в32-в26

в40-в36
в40-в36-в31
в40-в36-в31-в25
-

в40-в35
в40-в35-в30
в40-в35-в30-в23
-

в40-в34
в40-в34-в28
в40-в34-в28-в14
-

уже входит в сформированный путь Р1 {в0в2-в7-в14-в28-в34-в40}. В связи с этим, путь
Pн1= {в0-в1-в6-в13-в21-в27-в33} отбрасывается.
В результате сформировано 4 непересекающихся пути.

С рис. 4 видно, что путь Pн1= {в0-в1в6-в13-в21-в27-в33} продолжает поиск граничных вершин относительно начала и формировать часть пути. На такте t7, граничной
вершиной относительно к внутренней
смежной является вершина В34, которая
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Рис.4. Формирование множества непересекающихся путей
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Выводы
Предложенный в работе способ многопутевой маршрутизации основан на определении множества вершин сочленения
деревьев с корневыми вершинами двух деревьев, между которыми формируются непересекающиеся пути. За счет одновременного формирования этих деревьев сокращается время и область поиска множества
непересекающихся путей. Формирование
каждого из деревьев осуществляется на основе модифицированного метода «ветвей и
границ», при котором в качестве очередной
вершины дерева выбирается вершина с минимальной степенью. Это позволяет сформировать максимальное множество непересекающихся путей между двумя вершинами.
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Проведено аналіз існуючих геоінформаційних систем, їх можливості та сфери застосування, виявлено тенденції до розробки глобальних геоінформаційних систем, з потужними апаратом аналізу на основі зібраних даних та візуалізації результатів. Проте не реалізовано потенціал обробки цифрових зображень у поєднанні з геоданими і загальний рівень складності використання систем є досить високим. Розглянуто перспективи розвитку спеціалізованих геоінформаційних систем
Ключові слова: геоінформаційна система, обробка даних, цифрове зображення, геодані,
сільське господарство, ГІС, аерофотозйомка

Вступ
З розвитком можливостей та зручності використання геоінформаційних систем (ГІС) та в умовах глобальних проблем перенаселення та прогнозів скорочення продовольчих ресурсів [1], актуальним є питання можливостей оптимізації
ведення сільського господарства, для збільшення і покращення врожаю. Особливої цінності набувають ГІС для розвитку
точного фермерства [2], які з новими можливостями надають більшої гнучкості
для спеціалістів в розробці ефективних
систем ведення сільського господарства
та можливостей оптимізації та автоматизації процесів посіву, вдобрення, моніторингу, збору врожаю, необхідних даних
для аналізу і побудови прогнозів та виявлення недоліків ітерації для запобігання
подальшого повторення допущених помилок.
Новий поштовх у розвитку геоінформаційних систем зумовлений розповсюдженням та покращенням технологій
створення і обробки цифрового зображення, доступністю карт високої якості,
наприклад Google Maps, швидкістю передачі даних через мережу інтернет, розвитку самих інтернет технологій та мобільності персональних комп’ютерів. Основні
напрямки розробки в сучасних ГІС є наочна візуалізація геоданих, створення

мап, на основі існуючих, зберігання результатів на хмарних сховищах та доступ
через мережу інтернет з планшетів,
комп’ютерів та смартфонів. Кросплатформність є одним з важливих ознак сучасних ГІС. Всі ці властивості створюють
сприятливі умови для оптимізації ведення
сільського господарства, в тому числі розвитку точного фермерства. Проте відчувається нестача спеціалізованих продуктів, для вирішення конкретних проблем
галузі, що, не потребують вивчення складного апарату ГІС та недооцінення можливостей оперативного аналізу цифрових
фотознімків, особливо враховуючи розвиток безпілотної авіатехніки.
Постановка задачі
Для визначення перспективних напрямків розробки, оцінки ефективності
використання сучасних ГІС для цілей
сільського господарства, в тому числі точного фермерства, доцільним є зробити
огляд сучасних систем, вивчення їх можливостей, сильних та слабких сторін. Порівняти існуючі рішення в області та зробити висновки про відповідність потребам сільського господарства.
Виклад основного матеріалу
Призначення ГІС є введення, збереження, обробка та вивід геопросторової
інформації за запитом користувача. Таким
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чином, ГІС інтегрується з: системами
збору інформації (дистанційне зондування, геодезична зйомка, моніторинг оточуючого середовища); з системами збереження
інформації
(інформаційнопошукові системи, бази даних); з системами обробки інформації (обробка ображень, моделювання, генералізація); з системами
відображення
інформації
(комп’ютерна графіка, електронні карти).
Існують різні методи класифікації
ГІС (Рис. 1):Згідно проблемної орієнтації
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можна виділити наступні [3]:
1.
Універсальні
географічні
(комплексні, або багатоцільові) для
розв’язання загальних проблем. Це інтегровані ГІС, що поєднують системи цифрової обробки зображень з функціональними можливостями ГІС по моделюванню та багатофакторному аналізу даних в
єдиному інтегрованому середовищу. Такі
системи використовуються в сферах регіонального управління і планування.

Рис. 1 Методи класифікації ГІС

2.
Галузеві
(тематичні),
що
розв’язують проблеми оптимального взаємного розташування і визначення розташування, розподілення об’єктів і ресурсів, класифікацію і поділу на райони територій, вибору оптимального маршруту.
Може вирішувати наступні задачі: інвентаризація ресурсів (в тому числі кадастр),
аналіз, оцінка, моніторинг, управління і
планування, підтримка прийняття рішень.
3.
Спеціалізовані, предметом розгляду яких можуть бути надра, природовикористання,
екологія,
транспорт,
зв’язок, соціально-економічні показники,
політологія, міське господарство.
4.
Інформаційно-довідникові, для
довідкових, туристичних, освітніх цілей.
5.
Інвентаризаційні, кадастрові –
для обліку та ведення земельного, лісно-

го, водного, екологічного та інших видів
кадастру, а також систем муніципального
управління.
6.
ГІС для прийняття управлінських рішень – для отримання оперативних
даних в процесі прийняття рішень.
7.
ГІС для управління процесами
та системами – допомагають оперативно
керувати ресурсами, планувати роботу
транспорту, зв’язку і т.д.
Як правило, математичну основі ГІС
складають топодані (топокарти). За територіальним охватом ГІС розділяють на
декілька рівнів:
1.
Глобальні. Масштаб базових
карт за якими створюється ГІС
1 : 4 000 000 та дрібніші, система координат – географічна.
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2.
Міждержавні (субконтинентальні). Об’єднання декількох держав за територіальним принципом. Масштаб від 1 :
4 000 000 до 1 : 200 000. Загалом мають
інформаційно-довідкових характер.
3.
Федеральні (загальнонаціональні, державні). Масштаб від 1 : 4 000 000
до 1 : 1 000 000.
4.
Регіональні і субрегіональні.
ГІС на основі топографічних і картографіних даних. Масштаб 1 : 100 000 і 1 : 200
000.
8.
Муніципальні. Масштаб 1 : 10
000 та 1 : 25 000.
9.
Локальні. Масштаби 1 : 10 000
та крупніші.
Функціїї ГІС визначаються в процесі створення. Акцент на функції визначає
конфігурацію ГІС. Різні аспекти використання ГІС можуть бути зведені до наступних груп фунгкцій ГІС: збір, кодування
та введення інформації – забезпечення
формування цифрового представлення
просторових об’єктів та явищ; редагування, обновлення, ефективне збереження
даних, реорганізація в різні форми, контроль правильності і якості даних, підтримка системи на актуальному рівні; отримання інформації – в первинному і узагальненому вигляді (в тому числі генералізованому, сумарному та усередненому)
та у вигляді результатів аналізу, моделювання і інтегрування різного роду інформації; запити різного роду під час аналізу
(додаткової інформації та даних з рідних
додаткових джерел інформації); виведення результатів у вигляді документів –
таблиць, карт, діаграм.
Сьогодні існує безліч програмних
реалізацій ГІС, згідно [4], провідними в
галузі є наступні: CMaps Analytics by
Centigon Solutions, Maptitude by Caliper,
Map Business Online by MapBu?inessOnline.com, Rosmiman IWMS by R?osmiman Software Corporation, та окремої
уваги вартий ArcGIS by ESRI, що була
створена в 1999 році від Environmental
Systems Research Institute (ESRI), що були
серед чи не найперших розробників поді-

бних систем та займає лідируючі місця по
сей день.
Широко використовається термін
Location Intelligence що означає процес
отримання від геопросторових даних та їх
взаємозв’язків значущих даних для
розв’язання певних задач. Саме це є основною метою сучасних ГІС.
CMaps Analytics (від американської
компанії Centigon Solutions) [5] – система,
що позиціонує себе, як зручний засіб візуалізації, на основі популярних та доступних електронних мап Google Maps. Основною метою продукту є створення доступного і простого Location Intelligence.
Тобто використання багатошарових візуалізацій, на основі хронологічних, або різного типу даних для кращого сприйняття
і подальшого аналізу.
Система являє собою веб сервіс
(Рис. 2), з можливістю працювати з побудованими мапами в інших системах, наприклад ArcGIS. Основної характеристикою програмного комплексу є велика кількість додатків та розширень для різних
продуктів, залежно від потреб та зручний
доступ через інтерфейс браузеру будь де,
де є інтернет з будь якого пристрою.
Проект є комерційним, тож доступ
до ресурсу є платним, проте є можливість
спробувати обмежену версію продукту на
деякий час. Цінова політика закрита, визначається під час переговорів з клієнтом.
Також для більш типових задач ГІС пропонується використовувати Quantum GIS систему з відкритим вихідним кодом, для
якого компанією розроблено спеціальний
плагін (розширення).
Quantum GIS [6] – графічна інформаційна система з відкритим кодом, що
розповсюджується під GNU General
Public License. Це проект Open Source
Geospatial Foundation (OSGeo) який працює на Limux, Unix, Mac OSX, Windows,
Android, підтримує велику кількість векторних та растрових форматів, баз даних,
та має широкі можливості аналізу та
представлення геопросторових даних.
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QGIS є досить важким і багатофункціональним рішенням для розв’язання
широкого спектру задач, наслідком чого
перевантажений великою кількістю інструментів і налаштувань (Рис. 3). Присутній деякий набір аналізу растрового зображення, проте загалом основний наголос на роботі з растровими та векторними
шарами, базами даних, та різними типами
даних, такими як Oracle GeoRaster, Oracle
Spatial, WMS\WMTS (Web Map Service),
WCS (Web Coverage Service), WFS (Web
Feature Service), CSV (Comma-Separated
Values) і т. д.
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управління базами даних і не тільки Розмір пакету складає 1,3 Гб цифрового простору.
ArcGIS (від американської компанії
ESRI) [6] – одне з найпопулярніших сучасних геоінформаційних рішень, що наочно відображає загальну тенденцію щодо розробки ГІС-подібних систем. ArcGIS
являє собою цілий комплекс програмних
додатків. Надає змогу перетворювати необроблені дані за допомогою розширеного аналізу та вузькоспеціалізованих додатків. Допомагає інтегрувати всі типи даних про навколишнє середовище та засто-

Рис. 2 Інтерфейс веб-додатку CMaps Analytics

Система підтримує можливість додавання модулів (плагінів) для розширення функціональності, таким чином можна
використовувати програму як графічну
оболонку з широкими можливостями інтеграції для реалізації необхідних перетворень.
Основні можливості: перегляд даних, накладання один на одного векторних і растрових даних в різних форматах і
проекціях без перетворення у внутрішній,
або загальний формат; дослідження даних
і створення мап; керування даними: створення, редагування і експорт; аналіз просторових даних на просторових базах даних та інших форматах, що підтримуються системою. Це включає в себе: векторний аналіз, відбір, геообробка, геометрія і

сувати складні аналітичні методи. Представляє результати у вигляді карт і графіків.
Геообробка включає в себе велику
кількість інструментів для розв’язання
ГІС-задач, починаючи з простої побудови
буферу і накладання полігонів до комплексного регресійного аналізу і класифікації
зображень.
Приклади
задач,
які
розв’язуються за допомогою системи –
моделювання і аналіз комплексних просторових відносин для розрахунку оптимального маршруту через транспортну сітку, прогнозування розповсюдження природних пожеж, аналіз і пошук закономірностей і розташуванні місць скоєння злочинів, прогнозування повені в наслідок
зливи, тощо.
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Рис. 3 Інтерфейс ГІС Quantum GIS під час роботи з GeoTiff зображенням

Обробка геопросторових даних базується на загальних принципах перетворення даних. Стандартний інструмент обробки реалізує операції з набором даних
(просторові дані, растр, таблиця) і створює новий набір даних як результат.
Особливої уваги заслуговують присутні спеціалізовані методи для аналізу
посівних площ що є актуальними для використання у точному фермерстві (рис. 4).
Наприклад такі, що представлені нижче.
Аналіз ґрунту. Визначення кількості
поживних речовин у ґрунті, для визначення необхідності у добривах.
Врожайність. Детальна інформація
збирається протягом збору врожаю. Важливі дані, для визначення норм висівання
та добрив для грунту, так і допомагає
слідкувати за результатами та визначити
історично більш врожайні зони.
Історично врожайні зони. Зображення зон, що зберігають тенденції до

більшої врожайності порівнюючи з сусідніми.
Рекомендації. На основі багатьох
факторів визначаються рекомендації щодо поправки ґрунту. Такі як нутрієнти,
цілі, тип попереднього врожаю, попередній збір.
Слідкування за тестуванням на
окремих ділянках.
Система створена для величезної кількості застосувань, з величезним арсеналом візуалізації даних та аналізу вхідних
даних. Набір методів роботи з растровим
зображенням досить невеликий і представлений модулем Spatial Analyst (Рис. 5), в
основному операції з двома растрами.
Згідно сучасних тенденцій, система
забезпечує хмарне сховище та додатки
для ПК, мобільних пристроїв та веб клієнт.
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Рис. 3 Інтерфейс веб сервісу ArcGIS
з спеціалізованими методами для точного фермерства

ArcGIS є цілою платформою для візуалізації, аналізу і зручного зберігання та
розповсюдження даних, на основі зібраних. Досить складний засіб, через величезне навантаження різних можливостей, в
тому числі використання безлічі додаткових модулів.
Цінова політика закрита, проте присутні декілька комплектацій: продвинута,
стандартна і базова.
DIVA-GIS – ще одна система з відкритим кодом, над останніми версіями
якої працював Роберт Хіджманс [8]. Основною цілю розробки є створення вільно
розповсюдженої системи для вивчення
розподілу біорізноманіття. Початок роботи надцією ГІС був підтриманий декількома інститутами CGIAR, такими як
Bioversity International, the International
Potato Center, the International Rice
Research Institute, та
University of
California, Berkeley, Museum of Vertebrate
Zoology та іншими.
Загальне враження від програми
співпадає з враженням від роботи з QGIS,

програма зосереджена на роботі з зібраними даними, проте методи обробки зображення відсутні. Присутні можливості
роботи з шарами, популярними форматами геоданих, побудови гістограми, регресії, моделювання та інше [9].
Розробники надають документацію,
навчальні матеріали та тренувальні дані.
Для нового користувача система складає
враження не дуже зрозумілої та потребує
час на навчання, для досвідченого користувача ГІС потрібно значно менше часу
для вивчення, проте ознайомитися з базовою інформацією необхідно.
Висновки
На сьогодні ГІС системи набули
широкого розповсюдження, присутні тенденції до розвитку універсальних систем,
що покривають максимальний спектр задач, що призводить до перевантаження та
необхідності вивчення окремих програмних рішень для ефективного використання. Основними особливостями систем є
кросплатформність, наявність веб сервісу,
додатків для різних операційних систем,
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інтеграція з базами даних, широкий
спектр типів даних, що підтримується системою та потужний апарат візуалізації.
Разом з тим простий доступ до мап через
використання можливостей мережі інтернет та хмарних сховищ.
В той же час відчутна недостатня
увага до можливостей обробки цифрових
растрових зображень, особливо враховуючи розвиток безпілотних літальних апаратів (БПЛА), для формування попередньої оцінки, виявлення зон найбільшого

будує актуальну мапу з результатами аналізу свіжих даних. Таким чином визначаючи зони необхідного втручання, наприклад, нестача добрива, поливу, або ідентифікація пожежі, в порядку пріоритетів
формується список проблем з можливими
способами їх вирішення. Така система
може бути автоматизована, за використанням техніки обладнаною засобами
Global Positioning System (GPS), що можна відправити на місце необхідного втручання маючи дані ГІС про координати ці-

Рис. 3 Інтерфейс веб сервісу ArcGIS
з спеціалізованими методами для точного фермерства

ризику, що потребують уваги з боку спеціалістів. Попередня оцінка посівної площі на основі аналізу цифрових зображень,
може полегшити прийняття рішень, та
покращити швидкість реагування на будь
які зміни в процесах вирощування культур. Особливо при недостатній кількості
готових до аналізу даних після збору аналізів ґрунту, відсутності хронологічних
даних, або зміні посівної культури.
Доцільним може бути розробка геоінформаційної системи, що на основі неперервного моніторингу територій БПЛА,

лі.
Таким чином, оперативне втручання, або запобігання проблем на основі
аналізу цифрових даних аерофотозйомки
може забезпечити суттєвий приріст ефективності ведення сільського господарства,
що актуально у світі і особливо в Україні,
де перспективність розвитку сільського
господарства зумовлене високою якістю
ґрунту та його родючістю.
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Розв’язуються задачі статистичної оптимізації обслуговування трафіку в симплексних, дуплексних, багатоканальних системах гетерогенних інфокомунікаційних мереж за критерієм середнього ризику. Наведено приклади порівняльного аналізу
рішення задачі статистичної оптимізації обслуговування трафіку оптимального режиму з неоптимальним
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Вступ
Специфічні особливості різних систем в гетерогенних мережах збільшують
проблему розроблення універсальних методів обслуговування трафіку. Мережа
працює ефективно, коли кожен її ресурс
істотно завантажений, але не перевантажений[1].
Отже, необхідно прагнути до поліпшення якості обслуговування трафіку,
тобто прагнути понизити затримки в просуванні пакетів, зменшити втрати пакетів
і збільшити інтенсивності потоків трафіку, а також необхідно прагнути максимально збільшити завантаження всіх ресурсів мережі з метою підвищення економічних показників.
На даний момент існує декілька варіантів реалізації методів обслуговування
трафіку в мережах, але кожний з них має
недоліки, тому необхідна розробка додаткових засобів забезпечення необхідного
рівня сервісу.
Властивості масштабної інваріантності статистичних характеристик трафіку негативно впливають на показники
якості обслуговування, тому в роботі [2]
розроблені алгоритми формування трафіку і запобігання перевантаженню з урахуванням особливостей трафіку, що дозволить поліпшити показники якості обслуговування.

Мета дослідження
Метою дослідження є практичний
аналіз отриманих у роботі [2] результатів
вирішених задач статистичної оптимізації обслуговування трафіку в симплексних, дуплексних лініях зв’язку, багатоканальних систем, гетерогенних інфокомунікаційних мережах.
Для досягнення мети ставляться і
розв’язуються наступні задачі:
обґрунтувати та вибрати критерії, а також вхідні дані статистичної оптимізації обслуговування трафіку;
отримати залежності вихідних
характеристик від вхідних даних та визначені числові характеристики оптимального рішення задачі статистичної оптимізації обслуговування трафіку;
розв’язати задачі статистичної
оптимізації обслуговування трафіку в
симплексних, дуплексних лініях зв’язку,
багатоканальних систем, гетерогенних
інфокомунікаційних мережах, оптимального розподілу реалізацій пропускних
здатностей систем гетерогенних інфокомунікаційних мереж;
виконати порівняльний аналіз
ефективності багатоканальних систем
поміж собою і з одноканальними системами в оптимальних і неоптимальних режимах.

Проблеми інформатизації та управління, 4(52)’2015
Постановка задачі дослідження
Статистична оптимізація обслуговування трафіку виконується оптимальним
вибором числових характеристик пропускних здатностей і обсягів пам’яті буферних пристроїв систем гетерогенних інфокомунікаційних мереж в умовах невизначеності, коли оптимальні рішення залежать від випадкових параметрів [2].
У цьому більш загальному випадку
задача оптимізації обслуговування трафіку приймає статистичний характер. Критерій оптимізації перетворюється у функцію двох випадкових аргументів втрат і
витрат:
ρ0 a
1
bc,
D0 (a, b, c) =
+
(1)
1 + ρ0 c 1 + ρ0
де a, b — параметри функцій втрат і витрат, розглядаються як випадкові величини, що мають гаусовські розподіли з відповідними числовими характеристиками:
M[a] = ma , D[a] = σ a 2 ,
(2)
M[b] = mb , D[b] = σ b 2
c – пропускна здатність симплексної лінії
зв’язку;
середній коефіцієнт використання пропускної здатності лінії зв’язку

ρ 0 = R0 / C 0 ,
(3)
середня швидкість передачі інформації на
інтервалі спостереження – середня швидкість трафіку,
R0 = λ0 / µ0 , дв. од./сек., (4)
де C0 - середня пропускна здатність лінії
зв’язку на інтервалі спостереження.
Основна частина
В ролі основного методу визначення
вихідних числових характеристик використовується метод лінеаризації нелінійних функцій випадкових аргументів і гаусовської апроксимації розподілів випадкових величин. В ролі типових систем гетерогенних мереж розглядаються найбільш поширені системи: симплексні, дуплексні та багатоканальні лінії зв’язку,
комунікаційні центри, сервери, мости,
комутатори, маршрутизатори, повторювачі.
Виконуючи операції обчислення математичного сподівання, дисперсії та коефіцієнта варіації критерію оптимізації
(1) з урахуванням числових характеристик (2), отримуються числові характеристики задачі статистичної оптимізації обслуговування трафіку:

1
mρ
)( a 0 + mb mc )
1 + ρ0
mc
1
σ ρ
D[D0 ( a ,b ,c )] = (
)2 [( a 0 )2 + σ 2 b m 2 c ]
1 + ρ0
mc
M[D0 ( a ,b ,c )] = (

V[D0 ( a ,b ,c )] = [(

σ a ρ0 2
) + σ 2 b m2 c ]
mc

Формули (5-7) дозволяють розраховувати числові характеристики критерію
середнього ризику по заданим числовим
характеристикам втрат і витрат (2).
Оптимальне рішення задачі статистичної оптимізації обслуговування трафіку також залежить від випадкових параметрів a, b.
Оптимальне значення пропускної
здатності:
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(

ma ρ 0
+ mb mc )
mc

(5)
(6)
(7)

a
a
ρ0 = ρ 0
, (8)
b
b
Мінімальне значення критерію середнього ризику:
2 ρ0
D0 min ( a ,b ) =
ab
(9)
1 + ρ0
Критерій
середнього
ризику
D0 min ( ρ 0 ) досягає максимальних значень
Copt ( a,b) =

при ρ 0 = 1
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D0 min max ( ρ 0 = 1) = ab

(10)
За допомогою метода лінеаризації і
гаусовської апроксимації розподілів випадкових функцій (8), (9) визначають числові характеристики оптимального рішення.

Після обчислення відповідних похідних і використання операцій визначення
математичного сподівання отримують математичне сподівання, дисперсію та коефіцієнт варіації оптимального значення
пропускної здатності симплексного каналу

M[C opt ( a ,b )] = mC 0 =

D[C opt ( a ,b ) ] = DC 0

D[C opt ( a , b )
2

M [C opt ( a ,b )

V[C opt ( a ,b )] = VC 0 =

mC 0 =

(11)

2
σ b2
1
2 σa
= mC 0 [ 2 + 2 ]
4
ma
mb

V 2 [C opt ( a , b )] = V 2 C 0 =

Аналогічно визначають математичне сподівання, дисперсію та коефіцієнт
варіації мінімального значення критерію
середнього ризику при оптимальному обслуговуванні трафіку в симплексному каналі.
Нижче
наведено
приклад
розв’язання задачі статистичної оптимізації обслуговування трафіку в симплексній
лінії зв’язку.
Приклад 1. Припустимо, що відомі
наступні вхідні дані:

ma
ρ
mb 0

=

1
[ Va 2 + Vb 2 ]
4

1
[ Va 2 + Vb 2 ]
2

(12)
(13)
(14)

ma1 = 0.5 10 7 у.о. дв. од. / рік сек. лінію;
σ a1 = 0.75 10 6 у.о. дв. од. / рік сек. лінію;
mb1 = 0.25 10 -3 у.о. сек. / рік дв. од. лінію;
σ a1 = 0.375 10 -4 у.о. сек. / рік дв. од. лінію;
ρ 0 = 0.1; Va1 = Vb1 = 0.15.
Необхідно визначити числові характеристики оптимального рішення.
Числові характеристики оптимальної пропускної здатності симплексної лінії розраховують за формулами (11) - (14)
і отримують:

7
ma
ρ0 = 0.5. 10 3 0.1 = 0.447х105 в.од./сек.;
mb
0.25.10

2
1
σ b2
2 σa
DC 0 = mC 0 [ 2 + 2 ] =
4
ma
mb
1
VC 0 = VDm =
[ Va 2 + Vb 2 ] =
2

Розраховуються
характеристики
mDm =

DDm

2 ρ0
1 + ρ0

1
8
2
( 0.447.10 5 )2 [ 0.15 2 + 0.15 2 ] = 0.224 . 10 (дв. од./сек.) ;
4

1
1
[ 0.15 2 + 0.15 2 ] =
0.045 = 0.106 = 10.6%
2
2

числові
мінімального
ma mb =

значення критерію середнього ризику:

2 0.1
0.5.107 х 0.25.10 -3 = 20.3 у.о. / рік лінію;
1 + 0.1

2
1
σ b2
1
2 σa
= mDm [ 2 + 2 ] = ( 20.3 )2 [ 0.15 2 + 0.15 2 ] = 4.64 (у.о. / рік лінію)2
4
ma
mb
4
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V 2 Dm =

DDm 1
[ Va 2 + Vb 2 ] .
2 =
mDm
4

Можна зробити висновок про те, що
числові характеристики оптимального
рішення визначаються з достатньою для
інженерних розрахунків точністю.
Далі отримані оптимальні рішення
узагальнюються на дуплексні та багатоканальні системи обслуговування трафіку
і на гетерогенні комп’ютерні мережі в цілому.
Для дуплексних ліній зв’язку критерій середнього ризику приймає вигляд
2

D0 ( c1 ,c2 ) = ∑qi (
i =1

ρi ai
1
bc )
+
1 + ρ i ci 1 + ρi i i

(15)

де показник відносної завантаженості iго каналу
2
qi = ρ i ∑i = 1 ρ i ,
ai – випадковий параметр втрат від перевантаження i-го каналу;
bi – випадковий параметр витрат на створення і обслуговування i-го каналу;
ci - пропускна здатність i-го каналу:

VDm =

P( n ≥N ) aN
(17)
,
P( n < N ) bN
Це оптимальне значення пропускної
здатності вихідної багатоканальної лінії
CNopt ( aN ,bN ) =

1
[ Va 2 + Vb 2 ] = 0.106 = 10.6 %
2

ρ i - середній коефіцієнт використання
пропускної здатності i-го каналу.
Критерій оптимізації (15) у цьому
випадку представляє собою функцію чотирьох випадкових аргументів. По тій ж
схемі, як у випадку симплексних каналів,
можна знайти всі числові характеристики
оптимального рішення задачі статистичної оптимізації обслуговування трафіку в
дуплексній лінії зв’язку.
Таким чином, розрахунок вихідних
характеристик оптимальної дуплексної
лінії зв’язку включає в себе, на першому
етапі, розрахунок вихідних характеристик
прямого та зворотного каналів як симплексних каналів зв’язку, а потім, на другому
етапі, розрахунок вихідних характеристик
оптимальної дуплексної лінії зв’язку.
Критерій оптимізації пропускної
здатності лінії зв’язку в багатоканальних
системах в цьому узагальненому випадку
має такий вигляд:

D( n , N , a ,b ,C N ) = P( n ≥ N )
де a N і bN - випадкові параметри функцій
втрат і витрат в N канальній системі;
C N — сумарна пропускна здатність вихідної багатоканальної лінії зв’язку;
P ( n ≥ N ) - ймовірність того, що лінія буде зайнята;
P ( n < N ) - ймовірність того, що лінія буде вільна (доступна).
N - кількість каналів в системі обслуговування трафіку;
n - кількість пакетів даних, що поступають на обслуговування.
Оптимальне значення пропускної
здатності вихідної багатоканальної лінії
як функції випадкових параметрів a N і bN
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aN
+ P( n < N )bN C N ,
CN

(16)

забезпечує таке мінімальне значення критерію (16)
Dmin( aN ,bN ) = 2 P( n ≥N )P( n < N ) aN bN , (18)

При N = 1 з результатів (17), (18)
випливають як сингулярний випадок результати (8), (9) для симплексних каналів,
тому (17), (18) є узагальненням задачі
статистичної оптимізації обслуговування
трафіку на випадки N > 1.
Нижче наведені приклади взаємозв’язків середньої тривалості T0 N обслуговування в багатоканальній системі з
ймовірністю P(n ≥ N ) того, що вона буде
зайнята обслуговуванням попередніх пакетів даних, порівняння неоптимальних і
оптимальних режимів.
Приклад 2. Припустимо, що N = 3,
l3 =
60
дв.од./пакет,
ρ 0 = 0,25.
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C 3Σ = 64 ⋅ 10 3 дв.од./сек. Необхідно визна-

чити T3 , T03 , P ( n ≥ 3).
1. Визначення середньої тривалості
T3 обслуговування пакету даних без затримки в черзі
P ( n ≥ 3) =

T3 =

l3
60
=
≈ 0,9375 ⋅10−3
C3Σ 64 ⋅103

сек./пакет.

2. Визначення ймовірності P (n ≥ 3)
того, що система буде зайнята обслуговуванням попередніх пакетів даних

9 ρ 03
0 . 140625
≈
≈ 0 , 04412
2 (1 + 2 ρ 0 + 3 ρ 03 / 2 )
2 (1 + 0 , 5 + 0 , 09375 )

3. Визначення середньої тривалості
обслуговування пакетів даних трьох ка-

нальною системою з урахуванням затримки в черзі


P (n ≥ 3) 
0.04412 
−3 
T03 = T3 3 +
≈ 2.8676 ⋅ 10 −3 сек/пакет.
 ≈ 0,9375 ⋅ 10 3 +

1 − ρ0 
1 − 0.25 



В розрахунку на один канал затримка пакету даних складає приблизно 2.09
%, що в 4.53 рази менше ніж в одно канальній системі. Трьох канальна система
має меншу затримку пакетів даних порівняно з одно канальною системою.
Приклад 3. Розрахувати середню
тривалість обслуговування T03* і ймовірність P * (n ≥ 3) для оптимальної трьох канальної системи.
P * ( n ≥ 3) =

9 ρ 33
3ρ 2
2(1 + 2 ρ 3 + 3 )
2

≈

Для порівняльного аналізу використані вхідні дані попереднього прикладу.
1. Визначення коефіцієнту використання пропускної здатності оптимальної
трьох канальної системи
ρ 3 = ρ 3 = 0.25 ≈ 0.5 .
2. Розрахунок ймовірності P * ( n ≥ 3)

1.125
1.125
≈
≈ 0.2368
2(1 + 2 ⋅ 0.5 + 0.375) 4.75

Порівнюючи з неоптимальним ре3. Визначення оптимальної пропусжимом п.2 прикладу 2, можна зробити кної здатності трьох канальної системи
висновок, що ефективність використання
пропускної здатності зросла в 5.368 разів.
P ( n ≥ 3) a3
0.2368
C3Σopt =
=
C3Σ ≈ 0.557 ⋅ 64 ⋅103 ≈ 35.65 ⋅10 3 дв.од./сек.
P ( n < 3) b3
0.7632
4. Визначення середньої тривалості
обслуговування T3* пакетів даних, що не
затримуються у черзі
l3
60
T3* =
≈
≈ 1.683 ⋅10 −3 , сек./пакет.
C 3Σopt

35.65 ⋅103

висновок, що середня тривалість обслуговування зросла в 1.79 рази.
5. Визначення середньої тривалості
обслуговування T03* в оптимальній трьох
канальній системі.

Порівнюючи з неоптимальною системою, п.1 прикладу 2, можна зробити

P ( n ≥ 3) 
0.2368 
−3 
−3
T03* = T3* 3 + *
 ≈ 1.683 ⋅10 3 +
 ≈ 5.846 ⋅10 сек./пакет.
−
ρ
−
1
1
0
.
5



3
Порівнюючи це значення T03* для
неоптимальної системи можна зробити
висновок, що середня тривалість обслуговування в оптимальній трьох канальній

системі більша приблизно в 2,03 рази
(див. п. 3 прикладу 2).
6. Визначення нормованих мінімальних сумарних витратів для оптимальної
трьох канальної системи
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Z min, 3 (C 3 Σ opt ) =
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P * ( n ≥ 3) P ( n < 3) ≈ 2 0 .2368 ⋅ 0 .7632 ≈ 0 .8502

7. Визначення відносного збільшення витрат для неоптимальної системи
δZ =

C3Σopt
1  C3Σ
+

2  C3Σopt
C3Σ

3
3



 − 1 = 1  64 ⋅ 10 + 35.65 ⋅ 10  − 1 ≈ 1 (1.796 + 0.557) − 1 ≈ 0.1765
3
3


2  35.65 ⋅ 10
2
64 ⋅ 10 


Таким чином, в цьому прикладі застосування оптимального режиму використання пропускної здатності трьох канальної системи приводить до скорочення
нормованих сумарних витрат на 17,65 %.
В той же час, збільшення навантаження
на систему, як і очікувалося, приводить
до деякого погіршення таких показників
якості обслуговування пакетів даних як
T3* , T03* , P * ( n ≥ 3) .
Висновки
Результати статистичної оптимізації
обслуговування нестаціонарного трафіку
дозволяють:
- визначати числові характеристики
критерію середнього ризику по числовим
характеристикам випадкових параметрів
aN, bN , а також чисел n, N;
- визначати вплив числа пакетів n і
числа каналів N системи обслуговування
трафіку на оптимальне рішення;
- визначати переваги і недоліки застосування багатоканальної системи обслуговування трафіку, що функціонує в
оптимальному режимі, відносно оптимальної симплексної лінії зв’язку;
Використання розроблених методів
оптимізації обслуговування трафіку тісно
пов’язано з можливостями отримання вірогідної початкової інформації відносно
вхідних даних задач оптимізації. Порівняльний аналіз ефективності обслуговування трафіку в різних режимах дозволяє
оцінити втрати, що виникають через неоптимальність режиму, обирати необхідні
керуючи впливи для наближення режиму
до оптимального.
Оптимальні режими корисно розглядати як свого роду еталони для організації адаптивного керування обслуговуванням трафіку різними методами і за допомогою різних засобів.
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Предложена новая интерпретация функционала обобщенной работы в задачах оптимального управления малогабаритными беспилотными летательными аппаратами
Ключевые слова: оптимальное управление, динамическая система, рекуррентный алгоритм

Введение
В настоящее время широкое применение получили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), этому способствуют новейшие достижения в области
электроники, вычислительной техники,
средств связи и систем управления.
Интенсивная разработка БПЛА многократного применения является характерной тенденцией развития мирового
авиастроения в настоящее время и в ближайшей перспективе.
Перспективными областями применения БПЛА являются: обследование территорий для поиска очагов пожаров, загрязнений, картографирование местности,
поиск людей на суше и на воде, применение в военных областях, при этом наиболее эффективным с точки зрения затрат
является применение малогабаритных
беспилотных летательных аппаратов
(МБПЛА).
Преимуществами малогабаритных
БПЛА являются: высокая мобильность,
многофункциональность, относительная
дешевизна конструкции. При этом к бортовому
оборудованию
таких
БПЛА предъявляются жесткие массогабаритные требования, которые обуславливают применение методов оптимального
управления, обеспечивающие высокое

качество их функционирования при экономии ресурсов, повышении быстродействия и наложении различного рода ограничений.
Развитие математического аппарата
для разработки оптимальных по быстродействию вычислительных алгоритмов
при этом строится на основе использования классических критериев оптимальности.
Решение задач оптимального управления с использованием классических методов вариационного исчисления, принципа Понтрягина Л.С. [7], динамического
программирования Беллмана [1], численных методов математического программирования, связано с решением двухточечной краевой задачи [2], и для нелинейных систем требует высоких вычислительных затрат, препятствующих реализации этих методов в процессе полета.
Это является существенным недостатком
синтеза управления. В результате использования этих методов получается программное управление, не способное эффективно решать задачу приведения
МБПЛА в заданное состояние без корректировки самого алгоритма управления
при изменении параметров исходной системы и условий ее функционирования.
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В связи с этим, для автоматического
управления МБПЛА предпочтительны
адаптивные алгоритмы с малым объемом
вычислений,
способны
формировать
управление в изменяющихся условиях
полета. К таким методам в теории оптимального управления относится метод
оптимизации по функционалу обобщенной работы Красовского А.А. Здесь задание требований на конечное состояние
выполняется путем подбора соответствующей части качества и приводит к
компромиссному результату.
Для формирования оптимального
управления БПЛА необходимо в реальном масштабе времени получать данные о
параметрах движения. Использование
адаптивной модели для расчёта оптимальной траектории особо актуально, поскольку позволяет формировать траектории полёта с приемлемой точностью, в
том числе при сокращении объёма данных о текущем положении БПЛА.
В данной статье рассматривается задача формирования оптимального управления полётом МБПЛА как твёрдым телом в пространстве при одновременном
выполнении требований к минимизации
энергетических затрат на управление полетом.

( õ(t0 ), t0 ) ∈Q0

(2)

( õ(t f ), t f ) ∈Q f

(3)

Постановка задачи
МБЛА как объект управления представляет собой сложную динамическую
систему. Рассмотрим задачу оптимального управления динамической системой с
учётом ограничений на управление при
одновременном выполнении требований к
минимизации энергетических затрат.
Задачу автоматического управления
МБПЛА, рассматриваемую ниже, можно
назвать двухуровневой. Сущность этой
задачи состоит в следующем.
Имеется динамическая система
õ& = f ( x, u, W1 , t ),
(1)
õ∈ E n , u ∈ E m , W1 ∈ E m
u

1

,

где x - вектор фазового состояния, u и
W1 - векторные управления, которую необходимо перевести из состояния

в состояние
так, чтобы минимизировать критерий
tf

I = S ( õ(t f ), t f ) + ∫ L(x, u , W1 , W2 , t )dt → min
u ( ⋅)

t0

(4)

где W2 -в общем случае матричная функция управления размера m2 × m2* ,
при
условии,
что
W1 = W1 ( xˆ, uˆ, t )

и W2 = W2 ( xˆ, uˆ, t ) известные функции времени и оптимальных значений фазовых
координат и управлений, т.е.
I = I ( õ(t0 ), t0 ; õ(t f ), t f ); u (⋅), x (⋅)) W ( xˆ ,uˆ ,t )(i =1,2) П
i

оставленную задачу назовем задачей первого уровня. Ее решение методом минимума дают следующие уравнения [3,4,5]:
∂H / ∂ u ∧ = 0,
(5)
λ& + ∂H / ∂ x ∧ = 0,

(6)

x&ˆ = f ( xˆ, uˆ , W1 ( xˆ , uˆ , t ), t ),

(7)

( õˆ (t0 ), t0 ) ∈Q0 , ( õˆ (t f ), t f ) ∈Q f

,

(8)

где
 L( xˆ, uˆ, W1 , W2 , t ) + 
 W ( xˆ ,uˆ ,t )(i =1,2)
T
 +λ f ( xˆ , uˆ , W1 , t ) 
и методом динамического программирования решение описывается уравнениями
T

∂ 
∂V
ˆ
(9)
L
(
x
,
u
,
W
,
W
,
t
)
+
f ( xˆ , u , W1 , t )  = 0,

1
2
∂u 
∂x

∧
H ( xˆ, uˆ, λ, t ) = 

−

∂V
∂t

i

( )
( )

= L ( xˆ , uˆ , W1 , W2 , t ) +

∂V

T

∂x

f ( xˆ , uˆ , W1 , t ),

(10)

∧

V ( õˆ (t f ), t f ) = S ( õˆ (t f ), t f );
õ&ˆ = f ( õˆ , uˆ , W , t );

(11)
(12)

1

( õ(t0 ), t0 ) ∈Q0 , ( õ(t f ), t f ) ∈Q f

,

(13)

где
 t

 min ∫ L(x, u , W1 , W2 , t ) dt + 
V ( õ(t ), t ) =  u (⋅) t

 + S ( õ(t ), t )

f
f

 Wi ( xˆ ,uˆ ,t )(i =1,2).
Задачу второго уровня составляют
уравнения (5-8) или (9-13). Ее решение
состоит
в
выборе
управлений
Wi ( xˆ , uˆ , t ) (i = 1, 2) , которые бы обеспечили
f
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уравнениям (5-8) или (9-13) выгодные
свойства.
Рассмотрим несколько подходов,
позволяющих дать содержательное толкование второму уровню задачи:
1. Пусть динамическая система (1)
обладает управлениями различной эффективности, часть из которых может быть
отнесена к вектору U , а другая часть - к
вектору W1 . Решая задачу на втором
уровне будем искать такие управления
W1 , которые бы обеспечивали наиболее
благоприятные условия для применения
управлений первого уровня U.
Так, например, в качестве W1 могут
рассматриваться управления, определяющие конфигурацию объекта. Возникает
возможность подстраивать объект с помощью W1 так, чтобы управление ним с
помощью U было наиболее эффективным.
2. Управление W2 воздействует на
уравнения, по которым вычисляется
управление U, придавая этому управлению дополнительные свойства, которые, в
конечном счете, сказываются на характере движения системы (1). Используя концепцию управления W2 , можно решать с
одной стороны, проблему выбора весовых
коэффициента функционала (4), рассматривая эти коэффициенты как управление
W2 , а с другой стороны управлять сложностью уравнений, по которым вычисляется управление U. В частности, последнее предложение имеет смысл в случае
неточного значения параметров объекта
управления, вследствие чего нет необходимости абсолютно точно решать уравнения, определяющие оптимальное управление.
Кроме того, такой подход можно
рассматривать, как один из способов
осуществления редукции математических
моделей оптимальных процессов (7) или
(8) [4].
3. В случае некорректно поставленных задач имеет смысл использовать
управление W2 в качестве стабилизирующей добавки к функционалу, что по-

зволит организовать устойчивую процедуру приближенного нахождения оптимального управления [6].
Способ отыскания Wi ( xˆ , uˆ, t ) (i = 1, 2)
существенно зависит от исходного представления критерия и модели объекта.
Рассмотрим некоторое конструктивные
результаты, полученные при использовании второго подхода в случае, когда
f ( x, u, W1 , t ) = ϕ( x, t ) + ψ( x, u, W1 , t ),
L ( x , u , W1 , W2 , t ) = Q ( x, t ) + Z ( x , u, W1 , W2 , t ),

(14)
(15)

Гамильтониан принимает вид
H ( x, u , W1 , W2 , λ, t ) = Q ( x, t ) + λT ϕ( x, t ) +
+ Z ( x, u , W1 , W2 , t ) + λT ψ ( x , u , W1 , t ).

(16)

Исследуем его ни минимум по U:
 ∂H  =  ∂Z  + λT  ∂ψ  = 0 .
   
 
 ∂U   ∂U 
 ∂U 
T

T

T

(17)

Из соотношения (17) получаем, что
−1

 ∂Z   ∂ψ  ψ .
λ ψ = −
 

 ∂U   ∂U 
T

T

(18)

После подстановки λT ψ в (16) находим выражение для минимизированного гамильтониана
H ( x, u , W1 , W2 , λ, t ) = Q ( x, t ) +
+ Z ( x, u , W1 , W2 , t ) + λT ϕ( x, t ) −
−1

T

 ∂Z   ∂ψ 
−
 
 ψ=
 ∂U   ∂U 
= Q( x, t ) + λT ϕ( x, t ),

(19)
где управления W1 и W2 выбраны так,
чтобы
выполнялось
равенство
−1

 ∂Z   ∂ψ  ψ = 0 .
Z ( x, u , W1 , W2 , t ) − 
(20)
  
 ∂U   ∂U 
Учитывая (14-15), (19-20), результат
решения задачи второго уровня, задаваемой уравнениями (5-8) или (9-12), запишется соответственно в виде
T

 ∂Z 


 ∂U 

T

 ∂ψ  = 0,

 ∂U  ∧

+λ 
T

∧

(21)
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 ∂Q  + λT  ∂ϕ  = 0,
λ& + 

 
 ∂x  ∧
 ∂x  ∧
&xˆ = ϕ( xˆ, t ) + ψ( xˆ , uˆ , W , t ),

L

(23)
(24)

( õˆ (t0 ), t0 ) ∈Q0 , ( õˆ (t f ), t f ) ∈Q f ,
Z ( xˆ , uˆ , W1 , W2 , t ) −

( ) ( )
∂Z

∂ψ

∂U

−1
∧

= 0.

L

 ∂V 

 ∂x 

T

∧

 ∂V 

 ∂t 

T

−1

T

L
L

∂V 

 ∂x 

∧

L

L

(26)

LT

( ) ( )
∂Z

∂U

∂ψ

∧

∂U

− 

ψ

∧

= 0.

(31)

L

L −1

, W1 , W2 , t ) −
L

L

 ∂Z T  ∂ψ −1 
   ψ  xˆ −
 ∂u   ∂u   uˆ
L

L −1
L

W1

L

W2

 ∂  ∂Z T ∂ψ −1 
−      ψ   xˆ ×
 ∂u  ∂u   ∂u  uˆ
L −1

W1

∧

W2

}

быть использована при решении задач
оптимального
управления
полётом
МБПЛА с учётом ограничений на управление при одновременном выполнении
требований к минимизации энергетических затрат.
Пусть известен L-1-й член последовательности: xˆ L −1 , uˆ L −1 , W1L −1 , W2 L −1 .

{

L

L

где учтено, что λ = ∂V / ∂x ∧ . Отметим, что
уравнения (21-25) или (26-31) дают решения двухуровневой задачи в целом.
Рассмотрим рекуррентную процедуру поиска решения двухуровневой задачи,
позволяющую получить последовательность, xˆ L , uˆ L ,W1L ,W2 L , которая может

{

L

(28)

−1

L

L

+ RZ ( xˆ , uˆ , uˆ

(29)
(30)

L

L−1

(27)

∧

( õˆ (t0 ), t0 ) ∈Q0 , ( õˆ (t f ), t f ) ∈Q f ,

, W1 , W2 , t ) +

L

T

ϕ( xˆ , t ),

L

 ∂Z  xˆ (uˆ L − uˆ L−1 ) +

 ∂u  uˆ

+

W2

1

Z ( xˆ , uˆ , W1 , W2 , t ) −

L −1

W1

V ( õˆ (t f ), t f ) = S ( õˆ (t f ), t f ),
xˆ& = ϕ( xˆ, t ) + ψ( xˆ , uˆ , W , t ),
T

L

W2

= Q ( xˆ , t ) + λ ϕ( xˆ , t ) +

∧

 ∂ψ  = 0,
 
 ∂U  ∧
∧


= Q ( xˆ , t ) + 

−

L

 ∂Z   ∂ψ  ψ =
xˆ
  
 ∂u   ∂u 
uˆ

L

+

L

−

+ Z ( xˆ , uˆ
T

L

(25)

или
 ∂Z 
 
 ∂U 

LT

W1

ψ

∂U

∧

L

+ Z ( xˆ , uˆ , W1 , W2 , t ) −

1

T

H = Q ( xˆ , t ) + λ ϕ( xˆ , t ) +
L

(22)
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}

Запишем выражение для минимума
гамильтониана по управлению, соответсвующее L-му члену последовательности,
и выполним его разложение в ряд Тейлора в окресности значения uˆ L −1 :

×(uˆ − uˆ
L

L −1

) + Rψ ( xˆ , uˆ , uˆ
L

L

L −1

(32)

L
L

L

L

, W1 , W2 , t )

где RZ и Rψ -остаточные члены разложения в ряд Тейлора функций соответственT

−1

 ∂Z   ∂ψ  ψ . Управление W L
но Z и 
 

1
 ∂U   ∂U 
и W2L будем искать, используя условия
) )
Z ( x L , u L , W1L ,W2 L , t ) − (∂Z / ∂u )T (∂ψ / ∂u ) −1ψ
) ) )
+ RZ ( x L , u L , u L−1 , W1L ,W2 L , t ) −
) ) )
− RΨ ( x L , u L , u L−1 ,W1L , W2 L , t ) = 0.

)
xL
)
u L −1
W1L
W2L

+

(33)

Тогда гамильтониан (32) запишется
в виде
H L = Q( xˆ L , t ) + λ LT φ ( xˆ L , t ) +
+ D( xˆ L , uˆ L−1 , W1L , W2 L , t )(uˆ L − uˆ L −1 ),

где
L

D ( xˆ L , uˆ L −1 , W1L , W2 L , t ) = (

−

{

∂  ∂Z T ∂ψ −1 
( ) (
) ψ

∂u  ∂u
∂u

}

T

∂Z
∂u
xˆ

L

uˆ

L −1

)

xˆ
L −1
uˆ
L
W1
T
L
W2

(uˆ L − uˆ L −1 ) −

L

W1

L

W2

(uˆ − u
L

L −1

)
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Окончательно рекуррентная процедура поиска решения двухуровневой задачи описывается уравнениями
∂ψ 
 ∂Z
− ( )T + λ LT (
)
∂u 
 ∂u

xˆ L
uˆ L −1
W1L
W2L

= 0,

ˆ L , t)
∂Q ( xˆ L , t )
L
LT ∂φ ( x
&
λ +
+λ
+
∂xˆ L
∂xˆ L
∂D ( xˆ L , uˆ L −1 , W1L , W2 L , t ) L
+
(uˆ − uˆ L −1 ) = 0,
∂xˆ L
x&ˆ L = φ ( xˆ L , t ) + ψ ( xˆ L , uˆ L , W1 L , W2 L , t ),
( xˆ L (t0 ), t0 ) ∈ Q0 , ( xˆ L (t f ), t f ) ∈ Q f , L = 1, 2,..

при использовании принципа минимума и
уравнениями
L

 ∂Z T
 
 ∂u 
−

∂V ( xˆ L , t )
∂t

 ∂V   ∂ψ
 
 ∂x   ∂u
L

+

xˆ
L
uˆ
W1L

 W
  = 0,

L
2

T

 ∂V ( xˆ L , t ) 
L
= Q ( xˆ , t ) + 
 φ ( xˆ , t ) +
L
ˆ
 ∂x

L

+ D ( xˆ L , uˆ L −1 , W1 L , W2 L )(uˆ L − uˆ L −1 ),

V ( xˆ L (t f ), t f ) = S ( xˆ L (t f ), t f ),
xˆ& L = φ ( xˆ L , t ) + ψ ( xˆ L , uˆ L , W L , t ),
1

( xˆ (t0 ), t0 ) ∈ Q0 , ( xˆ (t f ), t f ) ∈ Q f , L = 1, 2,.
L

L

при использовании динамического программирования с учетом в обоих случаях
соотношения (33), а также при условии
применения уравнений (21-25) или (26))0 )0 0 0
(31) для отыскания x , u ,W1 ,W2 .

{

}

Отметим, что дальнейшие конструктивные результаты зависят от вида функций Z ( x, u,W1,W2 , t ) и ψ ( x, u,W1 , t ) .
Выводы
Таким образом, рекуррентный алгоритм аналитического конструирования по
Красовскому А.А. позволяет в полной мере использовать вычислительные процедуры, разработанные в настоящее время
для решения известных уравнений аналитического конструирования по функционалу обобщенной работы. Методика решения двухуровневых задач, изложенная
в данной статье может быть использована
для различных типов многогабаритных

беспилотных летательных аппаратов.
Данная работа является продолжением и
развитием ряда исследований по оптимальному управлению МБПЛА связанных с оптимизацией по критерию Красовского А.А, с построением управления по
алгоритму последовательной оптимизации с рассмотрением иерархии целевых
функционалов.
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Розглянуто проблеми використання криптовалюти в міжнародній та вітчизняній фінансовій сфері. Проведено детальний огляд етапів становлення криптовалюти в світі
та Україні. Зроблено аналіз природи криптовалюти. Приділено увагу огляду основних видів криптовалюти та особливостям їхнього використання. Проаналізовано процес імплементації криптовалюти в фінансовій сфері України
Ключові слова: електронні гроші, фіатні гроші, криптовалюта, Bitcoin, безпека інтернетрозрахунків, платіжні засоби, транзакції

Вступ
Криптовалюта – найбільш гучна інновація фінансового світу за останні роки.
Не тільки в соціальних мережах і на форумах, але й в центробанках, парламентських комітетах та урядах багатьох країн
світу тривають активні дебати, пов’язані з
нею.
Гроші – це один із стовпів людської
цивілізації. Починаючи з кінця 70-х років
минулого століття в міру зростання світової економіки, посилення конкурентної
боротьби, наростання інфляції, різкого
збільшення обсягу фінансових операцій,
не пов'язаних з конкретними зовнішньоторговельними угодами, а також у зв'язку
з кризою ключової валюти системи - долара США, Бреттон-Вудська валютна система дедалі менше задовольняла потреби
міжнародної торгівлі і руху капіталу. На
міжнародному ринку з’явилися фіатні
гроші. Фіатні гроші – це законні платіжні
засоби, номінальна вартість яких встановлюється, забезпечується і гарантується
державою за допомогою її авторитету і
влади, і які не мають жодної самостійної
вартості. Тобто гроші давно стали абстрактним математичним вираженням вартості, а інформаційні технології вивели цю
абстрактність на новий рівень. Більшість
розрахунків у світі відбуваються у безготівковій формі – це трильйонні суми різ-

них грошей у вигляді цифр на екрані
комп’ютера. Але поряд з консервативними електронними засобами особливої
уваги заслуговують критовалюти.
Термін "криптовалюта" - прямий
переклад англійського "cryptocurrency",
тобто віртуальна валюта, захищена криптографією. В першу чергу, криптовалюта
– це швидка і надійна система платежів і
грошових переказів, основана на новітніх
технологіях і наразі непідконтрольна жодному уряду.
Ставлення держав до криптовалюти
є дуже різним. Трапляються як приклади
відвертого заохочення - в Австралії, Німеччині, Нідерландах, Новій Зеландії,
Сінгапурі, деяких штатах США, різних
офшорах, так і серйозні обмеження, що
здатні перерости в заборонні заходи - це
Індонезія, Китай, Росія, Україна. На прямі
заборони зважилися тільки Болівія і Еквадор.
Німеччина має намір взяти криптовалюту під урядовий контроль. За інформацією, опублікованою у виданні Die
Welt, одне з рішень пропонує узяти під
контроль транзакції у віртуальних валютах, у тому числі біткоінах. Цей захід
спрямований на запобігання фінансування тероризму, - проблеми, яка особливо
загострилася після терористичної тривоги
в Мюнхені.
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Багато урядів обрали лінію спостереження з обережним оптимізмом – це
більшість країн Євросоюзу, Великобританія і Швейцарія, федеральний уряд США,
Канада, Японія і країни Південно-східної
Азії. У більшості розвинених країн світу
фінансове законодавство адаптується до
проблеми регулювання криптовалют, і
незабаром це питання буде вирішене таким або іншим чином.
Природа криптовалюти
Питання, чи є криптовалюти грошима залишається на сьогодні відкритим
в більшості країн світу.
Взагалі, гроші – це складна система
інституцій, взаємних зобов’язань, правових норм і законів. Електронні гроші є
продовженням цієї системи у цифровому
вимірі. Вони не можуть існувати поза
консервативною фіатно-кредитною грошовою системою. Це принциповий момент, на який потрібно звернути увагу,
перш ніж перейти до аналізу природи
криптовалют.
Директива ЄС 2009/110 не обмежує
коло емітентів типом установи: випуск
електронних грошей можуть здійснювати
як банки, так і інші установи відповідно
до встановлених вимог. З точки зору права визначальною особливістю електронних грошей є те, що з одного боку вони є
засобом платежу, а з іншого – зобов’язанням емітента, яке має бути виконаним у традиційних неелектронних грошах. За електронними грошима завжди
стоїть або банк або банківський рахунок з
реальними грошима. Отже, електронні
гроші не мають своєї вартості і є по суті
одиницями виміру звичайних грошей [1].
Розуміння правової природи криптовалют неможливе без розуміння технології, на основі якої вони функціонують.
Зважаючи на те, що більшість сучасних
криптовалют «списані» з вихідного коду
Bitcoin, зробимо акцент саме на ньому.
Зі створенням Bitcoin у 2008 році
була реалізована ідея електронної валюти,
яка б не мала прив’язки до єдиного емітента, яка б не контролювалась урядом, а
операції з переказу коштів були б миттє-

вими, анонімними та максимально дешевими.
Bitcoin – це передусім розподілена
p2p мережа, в якій немає єдиного емісійного центру, а емісія відбувається автоматично на основі математичного алгоритму
і кожен учасник мережі бере участь у підтриманні роботи мережі. Для забезпечення анонімності всіх операцій у мережі використовуються криптографічні методи
асиметричного шифрування даних із застосуванням публічного та приватного
ключів. Наріжним каменем Bitcoin є технологія block chain. Це публічна база всіх
транзакцій, коли-небудь зроблених у системі Bitcoin, яка організована у систему
блоків даних. Кожен новостворений блок
містить хеш-суму попереднього. Отже,
створюється безперервний ланцюжок взаємопов’язаних блоків інформації, який
бере початок від так званого genesis block
(перший блок у системі Bitcoin) до останнього, знайденого системою блоку. Використовуючи цю базу, кожен користувач
має змогу дізнатися, яка кількість Bitcoin
належала конкретному гаманцю у певний
відрізок часу. Block chain зберігається одночасно у всіх користувачів мережі.
Вартість Bitcoin є результатом
співвідношення попиту та пропозиції на
нього серед його користувачів. Тобто як
формально, так і фізично, Bitcoin стоїть
поза межами класичної грошової системи.
Він не є уособленням жодних фіатних
грошей, а є високотехнологічним явищем,
що існує виключно за своїм внутрішнім
математичним алгоритмом. І якщо виходити з легального визначення електронних грошей, то можна сказати, що
Bitcoin на сьогодні виконує функцію грошей, не будучи при цьому електронними
грошима.
Потрібно відмітити, що Європейський центральний банк в жовтні 2012 року
опублікував доповідь щодо статусу
Bitcoin і проаналізував його правову сутність на відповідність чинному законодавству ЄС. Було висловлено припущення
про те, що Bitcoin може мати правовий
статус, аналогічний електронним грошам.

Проблеми інформатизації та управління, 4(52)’2015
Наразі в США вже сформувалась
прецедентна практика, яка визначає криптовалюти як валюту, або ж одну з форм
грошей. Один з впливових американських
фінансових органів - Internal Revenue
Service – визначив, що для цілей федерального оподаткування криптовалюту слід
вважати не формою грошей, а як власність.
В Німеччині схиляються до надання
криптовалюті статусу приватних коштів,
які можуть використовуватись в якості
оплати та замінити традиційну валюту в
цивільно-правових договорах.
Особливості криптовалюти
Bitcoin – перша і найвідоміша з безлічі криптовалют, символ і флагман криптовалютного світу, а також однойменна
грошова одиниця, яка обертається усередині системи. Далі на прикладі Bitcoin
розглянемо, як працює криптовалюта.
Bitcoin розпочинався з концепції документу, опублікованого 31 жовтня
2008 року таємничою особою, що працювала під псевдонімом Сатоши Накамото.
Хто є справжнім розробником - одна ця
людина або група - досі невідомо, незважаючи на численні журналістські розслідування. З січня 2009 року бере свій початок практична реалізація цієї концепції
в програмному коді.
Найвизначніша особливість Bitcoin з
точки зору економіки полягає в тому, що
це цифровий товар з обмеженою пропозицією, а його алгоритм влаштований таким чином, що в системі може існувати
максимум 21 мільйон одиниць, кожна з
яких також називається " bitcoin". Графік
емісії визначається програмно і заздалегідь відомий. Після того, як будуть згенеровані останні монети, їх кількість не змінюється. Економіка Bitcoin побудована на
дефляційній моделі, яка викликає побоювання у багатьох економістів, але вони не
знаходять практичного обгрунтування.
Насправді, такої відносно невеликої
кількості монет цілком достатньо для повсякденних
розрахунків,
оскільки
1 bitcoin ділиться на 100 000 000 частин,
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які називаються "сатоши", на честь творця системи.
Якщо ж говорити про особливості
Bitcoin, що відрізняють його від інших
видів електронних і паперових грошей, то
це передусім:
- децентралізація і доступність.
Мережа Bitcoin є поєднанням усіх клієнтських програм (гаманців) і розподіленої
бази даних blockchain (блокчейн, ланцюжок блоків), яка зберігається на кожному
комп'ютері, де встановлений повний клієнт. Блокчейн є повністю відкритим для
перегляду реєстром усіх операцій в системі. Підключення до цього реєстру можливо за допомогою власного гаманця або
веб-інтерфейсу спеціальних сервісів моніторингу з будь-якої точки світу, без паролів і будь-якої іншої авторизації;
- повна прозорість розрахунків. Історію будь-якого платежу можна (теоретично) відстежити до самого моменту генерації монет і він ніколи не буде видалений з бази даних. Знаючи тільки адресу
Bitcoin, можна у будь-який час розпізнати
усі транзакції, прийняті цією адресою або
відправлені з неї;
- вільний вибір міри участі. Можна
встановити офіційний клієнт Bitcoin Core,
який зберігає усю історію транзакцій, або
ж один з он-лайн або мобільних гаманців, які вимагають значно менше ресурсів,
і за допомогою яких зручно або просто
спробувати технологію, або ж оплачувати
невеликі покупки під час подорожей. Для
максимальної безпеки існують апаратні
гаманці з додатковими мірами захисту;
- можливість анонімних розрахунків. Bitcoin надає зручний і за бажанням
анонімний засіб розрахунків, адреса - номер рахунку в системі - не пов'язаний з
його власником, і для його відкриття не
потрібно ніяких документів. Це рядок завдовжки близько 34 символів з цифр і
букв латинського алфавіту в різному регістрі. Його можна перевести у форму QRкоду або іншого двомірного коду для зручності розрахунків, а також передати як у
оригінальному вигляді;
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- нагорода за підтримку мережі.
Нові біткойни надходять в оборот у вигляді нагороди для тих, хто здійснює обчислювальні операції, що забезпечують
передачу транзакцій. Обчислення дістали
назву "майнинга" (від англійського слова
"mining" - видобуток корисних копалин).
Завдання майнерів полягає в тому, щоб
записати в один блок усі транзакції, які
сталися в мережі з моменту випуску попереднього біткойна (в середньому це
близько 10 хвилин), і "затвердити" його
складним криптографічним підписом. Наступний блок обчислюється на основі
підпису попереднього, що дає гарантію
безповоротності транзакцій, а також запобігає потраплянню в систему фальшивих знаків. Так блоки зчіплюються між
собою, утворюючи ланцюжок – блокчейн;
- неперевершений захист. З кожним
новим блоком росте обчислювальна потужність, необхідна майнерам для розрахунку усього ланцюжка з нуля, і чим довший ланцюг - тим важче "зламати" мережу. На сьогодні Bitcoin - це децентралізована обчислювальна мережа, продуктивність якої більш ніж в 8 разів перевищує
сумарну обчислювальну потужність усіх
суперкомп'ютерів у світі. Для того, щоб
захопити над нею навіть обмежений контроль, потрібні величезні ресурси і витрати в сотні мільйонів доларів [3].
Сьогодні Bitcoin - сучасна цифрова
валюта, яка прекрасно підходить для розрахунків в мережі Інтернет. Все більше
магазинів приймають Bitcoin як одну з
опцій оплати. Простота і зручність відкриття рахунку у біткойнах залучають до
цієї цифрової валюти все більше людей з
країн, що розвиваються. У багатьох державах Азії і Африки мережа Bitcoin замінює людям важкодоступне і дороге банківське обслуговування. У розвинених
країнах отримали поширення POSтермінали для розрахунків біткойнами в
магазинах, банкомати для криптовалют,
апаратні гаманці для Bitcoin. Виник справжній бум стартапів, які використовують
Bitcoin. Виявилось, що технологія блокчейна підходить не лише для фінансових

розрахунків, але і для розподіленого зберігання даних про різні активи.
Окрім Bitcoin в світі існують інші
криптовалюти, більш відомі як Альткойни. Альткойни називають альтернативою Bitcoin (звідси і сама назва Altcoin),
так як більшість з них сподіваються або
замінити Bitcoin, або покращити щонайменше один з його параметрів наприклад швидкість транзакції монет в
мережі, метод розподілу монет, або алгоритм майнінгу. Більшість цих валют використовують код Bitcoin, але несумісні з
ним.
З моменту відкриття вільного доступу до протоколу Bitcoin кілька сотень
клонів намагаються повторити успіх Bitcoin, та переважно такі монети довго не існують. Якщо вірити даним сайту
CoinMarketCap.com, то тільки за 2014 рік
кількість Альткойнів збільшилася з 67-ти
до 550-ти. Але за версією деяких поважних джерел незабаром ринок буде обмежений
трьома-чотирма
основними криптовалютами.
Наприклад Litecoin – (з англ. «lite» –
легкий, «coin» – монета) - однорангова
інтернет-валюта, яка включає в себе,
майже нульові за вартістю платежі в
будь-яку точку світу. Litecoin був створений в 2011 році колишнім працівником
Google Чарлі Лі, як більш доступна криптовалюта. Litecoin замислювався розробниками, як еволюція Bitcoin і має ряд відмінностей від нього, відрізняється більш
швидким часом підтвердження транзакцій
і підвищеною ефективністю зберігання,
ніж Bitcoin. Litecoin є другою за величиною капіталізації криптовалютою у світі і
на кінець 2015 року коштував приблизно 3$.
Dogecoin - це одна з альтернативних
криптовалют, яка створена на основі коду Litecoin і була представлена в грудні
2013 року. Dogecoin на відміну від інших
криптовалют має достатньо швидкий період початкового майнінгу.
Darkcoin - перша криптовалюта, яка
дійсно дозволяє здійснити повну анонімність платежів і угод завдяки фірмовій
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технології DarkSend. Суть цієї технології
полягає в тому, що платіж (ланцюжок
транзакцій) проходить через спеціальний
центральний гаманець DarkSend. Таким
чином відстежити транзакції практично
неможливо, що реально є досить тривожним фактором у розвитку даної криптовалюти.
Про популярність Darkcoin свідчить
той факт, що за даними рейтингу
CoinMarketCap.com наразі ця криптовалюта знаходиться на п'ятому місці за рівнем капіталізації, поступаючись лише
Bitcoin, Litecoin, Ripple і NXT та складає
35 мільйонів доларів США.
Потрібно зазначити, що сьогодні
криптотавлюти не залежать від жодної
біржі або пулу, а з незаконною діяльністю
в криптовалютах правоохоронці навчилися боротися так само, як і з іншими економічними злочинами.
Криптовалюта в Україні
Щодо України, то у нас по суті існує
та ж проблема, що й у більш цивілізованих країнах, - технології випереджають
законодавство. Проблема одна, підходи
до вирішення різні. Згідно із Законом
«Про платіжні системи та переказ коштів
в Україні» електронні гроші – це одиниці
вартості, що зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу особами, відмінними від тих, хто їх
випускає, і є грошовим зобов’язанням у
готівковій або безготівковій формі [4].
Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк, на якого покладаються обов’язки з їхнього погашення.
Через свої технології Bitcoin не потрапляє
під українське визначення поняття «електронні гроші», оскільки не містить зобов’язання емітента з його погашення, не
має єдиного емісійного центру, і не
прив’язаний до жодних готівкових або
безготівкових коштів. У свою чергу «безготівкові кошти» за українським законодавством можуть існувати виключно у
формі записів на банківських рахунках.
Банки не беруть участі у процесі емісії та
обігу криптовалют, тому Bitcoin не може
вважатись «коштами». Не потрапляє
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Bitcoin і під визначення «платіжної системи»,
оскільки
основною
та
обов’язковою функцією платіжної системи є проведення переказу грошових коштів. Тоді як через гаманець Bitcoin здійснюється переказ виключно Bitcoin, який,
як ми вказали вище, не є грошовими коштами.
Загалом, ситуація зрозуміла - є нова
технологія і відповідна прогалина в законодавстві. Вирішувати її можна порізному, наприклад, у США на розгляд
Конгресу було внесено законопроект, за
яким
пропонується
встановити
п’ятирічний мораторій на будь-яке регулювання криптовалют. Позиція виправдана - технологія молода і перспективна,
для розуміння того, які потенційні ризики
з нею пов’язані, потрібен час. В Україні
обрали звичний шлях – все, що не зрозуміло, потрібно заборонити.
Так, НБУ, у своєму листі від
08.12.2014 визначає Bitcoin як «грошовий
сурогат», який не має забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися фізичними та юридичними особами
на території України як засіб платежу,
оскільки це, на їхню думку, суперечить
нормам українського законодавства [2].
Національний Банк абсолютно не
збентежило те, що його позиція, як мінімум, суперечить положенням закону
«Про Національний банк України». У законі визначено, що грошовий сурогат – це
будь-які документи у вигляді грошових
знаків, що відрізняються від грошової
одиниці України, випущені в обіг не НБУ
і виготовлені з метою здійснення платежів у господарському обігу. Проте технологічно криптовалюти далекі від поняття
електронного документа, адже електронний документ – це документ, інформація
в якому зафіксована у вигляді електронних даних, враховуючи обов’язкові реквізити документа [6].
Висновки
У будь-якому разі криптовалюти –
це перспективна технологія, і вона буде
розвиватись, незважаючи на спротив чи
нерозуміння. Кількість людей, які дові-
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ряють криптовалютам, постійно зростає,
так само як і кількість тих, для кого це
стало серйозним бізнесом. В наш час за
допомогою Bitcoin можна не тільки повечеряти в ресторані, чи придбати побутову
техніку в Інтернеті, але й купити
Lamborgini. Правда, українські чиновники
ще не готові до таких речей. Адже навіть
на цьому етапі розвитку криптовалюти
можуть скласти конкуренцію національній валюті щодо надійності чи навіть
міжнародної валютної ліквідності. Але з
іншого боку, сьогодні вже працюють декілька ініціативних груп спеціалістів ITбізнесу, юристів та економістів, які розробляють відповідні нормативні ініціативи. Маємо надію на те, що бізнессередовище зуміє знайти і запропонувати
державі компромісні підходи, за якими
криптовалюти в Україні будуть не маргінальним феноменом, а цивілізованим фінансовим інструментом.
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Описано методики комп’ютерного моделювання глобальних навігаційних супутникових
систем, які можуть бути використані як у навчальних цілях для розуміння сучасних
принципів побудови телекомунікацій, так і для створення різноманітних програмних
продуктів, таких як навігатори, трекери, локаційні монітори тощо. Розроблено webорієнтований програмний комплекс для комп’ютерної симуляції роботи існуючих глобльних навігаційних супутникових систем як у реальному масштабі часу, так і у прискореному масштабі
Ключові слова: глобальні супутникові навігаційні системи, симуляція орбітального руху, зона покриття, web-орієнтований програмний комплекс

Вступ
Технологія супутникової навігації
зробила справжню революцію у сфері геопозиціювання. Із появою глобальних супутникових навігаційних систем (ГНСС)
визначення
географічних
координат
об’єкта вийшло на новий якісний рівень.
Протягом останніх десятирічь точність та
зручність визначення власного розташування або позиції де-якого обʼєкта зробила супутникову навігацію незамінним атрибутом у галузях авіації, мореплавства,
картографії, логістики, туризму та інших
[1, 4].
Комп’ютерне моделювання роботи
ГНСС є важливою навчальною задачею
для розуміння сучасних принципів побудови телекомунікацій, а також може бути
корисним для проектування навігаційного
програмного забезпечення.
На даний момент найбільш розвиненими є насупні ГНСС:
1. NAVSTAR GPS (Navigation Satellite
Time and Ranging Global Positioning
System) - глобальна навігаційна супутникова система, розроблена та реалізована
Міністерством оборони США, починаючи
з 1973 роу, основним завданням якої є високоточне позиціонування статичних та

рухомих об’єктів на місцевості. Це перша
система, що почала працювати у цивільному сегменті.
2. ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система) - російська супутникова система, створення якої почалося за підтримки уряду Російської Федерації у 1976 році.
3. Galileo - система, створена Європейським Союзом та Європейським космічним агентством у 2005 році. На відміну від GPS та ГЛОНАСС, система Галілео
не контролюється національними воєнними відомствами.
4. Beidou - китайська супутникова
система, робота над якою розпочалась в
2000 році.
У 2004 році системи NAVSTAR GPS
та Galileo, а у 2006 році і ГЛОНАСС, підписали договір про взаємодоповнюваність
та сумісність своїх систем.
Методики компʼютерного моделювання ГНСС
Сучасні ГНСС включаються в себе
наступні три сегменти:
космічний сегмент;
контролюючий сегмент;
користувацький сегмент.
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Основним і найбільш складним з
них є космічний сегмент, тобто сукупність навігаційних супутників.
Основним параметром орбіти навігаційного супутника з точки зору геометрії його руху є її радіус (або висота супутника на поверхнею Землі). Чим вище
знаходиться супутник, тим більше зга-

сання сигналу, але із збільшенням радіусу
орбіти збільшується "зона покриття", тобто площа поверхні, із якою супутник видимий.
У таблиці 1 наведено основні параметри орбіт чотирьох існуючих ГНСС [24].

Таблиця 1. Характеристики космічних сегментів ГНСС
Характеристики

GPS

ГЛОНАСС

Galileo

Beidou

Кількість супутників

32

28

30

16

Кількість орбітальних площин

6

3

3

Нахил орбітних площин

55°

64.8°

56°

різні
типи орбіт

Радіус орбіти

20 200 км

19 100 км

23 222 км

Для оцінки ймовірності потрапляння
супутника у зону видимості можна побудувати дві концентричних сфери. Перша
моделює Земну поверхню, друга є сферою, яка містить орбіти супутників
(рис.1). Дотична площина до першої (внутрішньої) сфери – це "площина горизонту". Вона ділить другу "небесну" сферу на
дві нерівні частини. Для площі меншої
частини сфери, що вона відсікається


N

 Ro⋅ cos 20 + ci 



Ai := 
N

Ro
⋅
sin
+
c


i

 20



0



"площиною горизонту", є геометричною
ймовірністю потрапляння супутника у
зону видимості. При цьому положення
спостерігача на поверхні Землі відповідає
точці дотику площини.
Задати площину орбіт кожного супутника можна за допомогою добутку рівняння кола на відповідні матриці повороту (1).

0
0
1



Bi :=  0 cos ( f i) −sin ( f i) 
 0 sin ( f ) cos ( f ) 
i
i 


де і – номер супутника;
Аі – матриця орбіти у площині екватору;
Ro – радіус орбіти;
сі – фаза, визначає положення супутника на орбіті;
Ві – матриця повороту площини орбіти;
fi – кут нахилу площини орбіти відносно площини екватору;
Сі – нове положення орбіти.
Опишемо алгоритм визначення видимості супутника з довільної точки на

21 500 км,
35 786 км,
36 000 км

Ci := Bi ⋅ Ai

(1)

поверхні Землі. Даний алгоритм використовується для визначення видимості кожного окремого супутника активної ГНСС.
Виведемо загальну умову (рис. 2),
при якій супутник видимий в довільній
точці:
LAB ≤ RB,
(2)
де LAB - найкоротша відстань на карті між
точками A і В (проекція позиції супутника
на карту);
RB – відстань від В до границі видимості супутником поверхні Землі.
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Площина
горизонту
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Положення
спостерігача

супутники

Сфера орбіт
супутників

Земля

Рис.1. Геометрична модель для оцінки ймовірності потрапляння супутника у зону видимості

Рис. 2. Видимість супутника B з точки A.
Дугою позначена границя видимості земної поверхні супутником
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Точки A і B представлені у вигляді
картографічних координат (широта і довгота у градусах): A(λ1, φ1), B(λ2, φ2)

Використовуючи закони сферичної
тригонометрії та знаючи радіус Землі, визначимо LAB:

LAB = R × arccos(sin (ϕ1 ) × sin(ϕ 2 ) + cos(ϕ1 ) × cos(ϕ 2 ) × cos( λ1 − λ2 ))
Для визначення RB спростимо модель взаємодії між супутником та Землею
до двовимірного простору (рис. 3), з супутником у вигляді точки, та Землею у
вигляді кола з центром в точці O.
Відомими величинами є (згідно з
рис. 3):

(3)

- радіус Землі: OA = OC = OF = R;
- висота супутника над рівнем моря: FB = h.
Необхідно знайти довжину дуги
͝ AF:
RB =͝ AF = R × β
(3)

Рис. 3. Визначення кута зони покриття супутника

Для визначення кута β, маючи значення R, нам достатньо дізнатись довжину сторони AD. Це значення можна отримати з наступної рівності:

AD = DC = AB × sin α

(4)

Спочатку визначимо кут α:

α = arcsin(

R
R
) = arcsin(
)
OB
R+h

(5)

Визначимо відстань d супутника до
точки перетину дотичної з колом:

d = AB = AC = OB 2 − R 2 = ( R + h) 2 − R 2 = 2 Rh + h 2

(6)

Повертаючись до рівності (4), отримуємо значення AD:

AD = DC = d × sin α = 2 Rh + h 2 × sin(arcsin (

R
R
)) = 2 Rh + h 2 ×
R+h
R+h

(7)
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В результаті отримуємо:

β = arcsin(

AD
) = arcsin(
R

2 Rh + h2 ×
R

R
2
R + h ) = arcsin( 2 Rh + h )
R+h

(8)

Повертаючись до загальної умови (2) видимості супутника з довільної точки на
поверхні Землі, маємо наступну нерівність:

arccos(sin(ϕ1 ) × sin(ϕ 2 ) + cos(ϕ1 ) × cos(ϕ 2 ) × cos(λ1 − λ 2 )) ≤ arcsin(

2 Rh + h 2
)
R+h

(9)

Після нескладних перетворень, отримуємо критерій видимості:

sin(ϕ1 ) × sin(ϕ 2 ) + cos(ϕ1 ) × cos(ϕ 2 ) × cos(λ1 − λ 2 ) ≤ 1 −
де λ1, φ1 - картографічні координати точки
на поверхні Землі;
λ2, φ2 - картографічні координати
проекції супутника на поверхню Землі;
R - радіус Землі;
h - висота супутника над рівнем моря.
Опис веб-орієнтованого програмного
комплексу
для
комп’ютерного
моделювання
ГНСС
На основі описаних методів моделювання і геометричних побудов було
розроблено веб-орієнтований програмний
комплекс комп’ютерного моделювання
космічного сегменту ГНСС. Програмний
комплекс дозволяє у реальному і масштабованому часі імітувати рух навігаційних
супутників різних систем, отримуючи онлайн актуальні дані про їх координати, а
також визначати їх видимість для різних
точок на поверхні землі.
Розроблений комплекс дозволяє досліджено динамічні та статичні характеристики навігаційних супутників наступних систем: NAVSTAR (GPS), ГЛОНАСС,
Galileo, Beidou та інших.

h × ( 2 R + h)
( R + h) 2

(10)

Основними елементами графічного
інтерфейсу користувача веб-клієнту є: 3D
інтерактивна модель (Земля, супутники,
їхні орбіти, та позиція приймача); панелі
інструментів - кнопки, які виконують певні дії над сценою та активують відповідні меню (Супутник, Тип Карти, Симуляція, та інші). Зовнішній вигляд елементів
інтерфейсу подано на рис. 4.
На сьогоднішній день кількість ПЗ,
орієнтованого на моделювання космічного сегменту ГНСС, величезна. Але більшість з цих програм мають вузьке коло
функціональних можливостей, і є комерційними. Особливо це стосується ПЗ для
мобільних платформ.
Розроблений продукт має набір функціональних можливостей, які відсутні у
всіх/деякий аналогів:
- зміна швидкості плину часу модельованої сцени;
- зміна частоти оновлення супутникових даних;
- візуалізація інформації про видимі
супутники з власноручно обраної точки
поверхні Землі;
- вибір візуалізації орбітального руху супутників на 3D моделі або на плоскій карті та інші.
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Рис.4. Елементи інтерфейсу веб-клієнта
Дослідження та розробка проводилися в середовищі JetBrains WebStorm. В
процесі створення були використані наступні інструменти: клієнтська частина
(браузер користувача) – Javascript (з додатковмим
бібліотеками
RequireJS,
BackboneJS, UnderscoreJS, CesiumJS),
HTML, CSS, WebGL (браузерна оболонка

над OpenGL); серверна частина (вебсервер) - NodeJS сервер.
В якості вхідних даних про супутники використовуються дані формату TLE
[5-6], який є основним загальноприйнятим видом представлення даних про властивості космічних об’єктів. TLE (абр. від
англ. Two-Line Element set, дворядковий
набір елементів) - дворядковий формат
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даних, що представляє собою набір елементів орбіти для супутника Землі. Формат TLE був визначений угрупованням
NORAD (North American Aerospace
Defense Command - Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) і, відповідно, використовується в
NORAD, NASA та інших системах, які використовують дані угруповання NORAD
для визначення положення та властивостей космічних об'єктів. Орбітальні елементи визначаються для багатьох тисяч космічних об'єктів з бази даних NORAD і
вільно розповсюджуються для подальшого використання в Інтернеті. TLE завжди
складається з двох рядків відформатованого тексту.
Маючи дані про актуальне положення супутників будь-якої ГНСС, розроблений програмний продукт дає можливість визначити, скільки супутників і
які саме знаходяться у зоні видимості для
заданих географічних координат спостерігача, як у даний час, так і у будь-який
момент майбутнього або минулого часу.
Визначення видимості супутника ведеться згідно з умовою (10).
Висновки
Методики комп’ютерного моделювання глобальних навігаційних супутникових систем, описані вище, можуть бути
використані як у навчальних цілях для
розуміння сучасних принципів побудови
телекомунікацій, так і для створення різноманітних програмних продуктів, таких
як навігатори, трекери, локаційні монітори тощо.
Розроблений програмний комплекс
дозволяє досліджувати фізичні, математичні та астрономічні аспекти взаємодії
навігаційних супутників та планети Земля, методи позиціонування об’єкту на мі-
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сцевості за допомогою ГНСС. Є можливість вивчати різні системи координат, що
використовуються в глобальному позиціювання, а також способи конвертації одних систем в інші (прямокутна, сферична
геоцентрична, статична чи прив’язана до
обертання землі тощо), вивчати розрахунки у неевклідовій метриці (відстані між
точками на поверхні землі), досліджувати
різні проекції географічних карт Землі і
розрахунки координат і відстаней на них,
вивчати методи екстраполяції руху супутників за даними їхніх ефемерид.
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Розроблено інформаційну технологію визначення області бачення камери цільового призначення безпілотного повітряного судна. Розроблено архітектуру програмного забезпечення, що дозволить отримувати вхідні дані для реалізації запропонованих методів як із
локальних джерел (наприклад, локальні файли відео та логів телеметрії), так і з відповідних камер та сенсорів безпілотного повітряного судна або з симулятора
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Вступ
Актуальною на сьогоднішній день
галуззю технології є безпілотні повітряні
судна (БПС). Окрім суто технічних питань пов’язаних з конструкцією та властивостями літального апарата, важливою
є задача обробки відеоданих з камер цільового призначення, зокрема, оперативне опрацювання відео в режимі реального
часу. Серед питань, які можуть виникати
при оперативній обробці відеоряду, у
контексті БПС можна виділити визначення області бачення камери цільового призначення БПС, що може знайти впровадження у різних галузях цивільного та
військового призначення.
Серед основних складностей - тестування та впровадження, зокрема, програмних рішень: тестування на реальних
БПС, по-перше, вимагає значних фінансових коштів, по-друге, значних витрат
часу та, по-третє, є ризикованим навіть в
умовах полігону. На основі FlightGeat
Flight Simulator [1] у НВЦБА «Віраж»
НАУ було розроблено програмноапаратний комплекс для тестування обладнання та програмного забезпечення [2].
Тестування на симуляторі не є ризикованим, але також вимагає деяких коштів та
значних витрат часу.
Найбільш оптимальним варіантом за
всіма вищенаведеними критеріями є локальне тестування на відео, збереженому

з камери цільового призначення літального апарату або знайденому в мережі інтернет, та логах телеметрії, отриманих
аналогічним чином. Переваги локального
тестування очевидні. До найбільш суттєвих недоліків можна віднести той факт,
що джерело вхідної інформації при такому способі не співпадає із джерелом при
використанні готової системи на реальному БПС. При цьому будь-який метод
обробки працює з абстрактними поняттями «кадр відео» та із конкретними значеннями параметрів телеметрії, незалежно від джерел їх отримання.
Аналіз публікацій та постановка задачі
При обробці відеоданих виникає потреба вибору технології, яка б дозволила
проводити обробку потокового відео у
режимі реального часу, була б досить
гнучкою для реалізації розроблених алгоритмів та не потребувала спеціального
обладнання.
Популярною при розробці програмного забезпечення для БПС [3, 4] є бібліотека алгоритмів комп’ютерного зору, обробки зображень та чисельних алгоритмів
загального призначення із відкритим кодом – OpenCV, яка реалізована на C/C++,
також розробляється для Python, Java,
Ruby, Matlab, Lua та інших мов [5].
Суттєво збільшити обчислювальну
продуктивність завдяки використанню
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графічних процесорів фірми NVIDIA [6]
дозволяє програмно-апаратна архітектура
паралельних обчислень CUDA [7]. Недоліком цієї технології є прив’язка до конкретного типу графічних процесорів. Для
написання комп’ютерних програм, що
пов’язані з паралельними обчисленнями
на різних графічних та центральних процесорах, а також FPGA можна використовувати фреймворк OpenCL [8]. До складу
фреймворку OpenCL входить мова програмування, яка базується на стандарті
C99 [9], та інтерфейс програмування доданків (англ. API). OpenCL забезпечує
розпаралелення на рівні інструкцій та на
рівні даних та є реалізацією техніки
GPGPU.
Поставимо за мету даної роботи
розробити інформаційну технологію визначення області бачення камери цільового призначення безпілотного повітряного
судна. При реалізації запропонованих методів необхідно використовувати таку архітектуру, що дозволить отримувати необхідні дані як із локальних джерел (наприклад, локальні файли відео та логів
телеметрії), так і з відповідних камер та
сенсорів БПС або з симулятора. При цьому кожна з реалізацій повинна подавати
потоки даних на вхід методу обробки однаковим чином.
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Викладення основного матеріалу
Введемо тривимірну правосторонню
систему координат, яка визначає положення БПС:
1) початок системи координат знаходиться у центрі мас літального апарату;
2) вісь Z спрямована до поверхні землі;
3) вісь Y спрямована на південь;
4) вісь X спрямована на схід.
У такій системі координат кутове
положення літального апарату однозначно визначається 3 кутами: рискання (ψ ,
yaw), тангажу (θ , pitch) та крену ( γ , roll).
Додатні напрямки кутів зображені на рисунку (рис. 1). При нульових кутах ніс
літака спрямований на північ.
Нехай ( x, y , z ) - координати точки
P центра області бачення в заданій системі координат при нульових кутах повороту та висоті z = 1 (м). Знайдемо координати точки P ' після повороту на довільні задані кути рискання, тангажу та
крену. Для цього перейдемо до однорідних координат, тоді
x y z
P = ( , , , h) ,
h h h
де h = 1 .
Обертання тривимірної точки навколо довільної вісі задається матрицями:
0
0
1
 0 cos(θ ) − sin(θ )
RX = 
 0 sin(θ ) cos(θ )

0
0
0
 cos(γ )
 0
RY = 
 sin(γ )

 0

Рис. 1. Кути повороту літального апарату

0 − sin(γ )
1
0
0 cos(γ )
0
0

 cos(ψ ) − sin(ψ )
 sin(ψ ) cos(ψ )
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 0
0

0
 0

0
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0

0
0 
;
0
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0
0 
.
0

1
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Оскільки операція множення матриці на вектор не є комутативною, порядок
повертання буде впливати на кінцевий
результат. Враховуючи порядок множення матриць повороту кутів літального
апарату отримаємо наступну формулу
знаходження точки P ' :
1.
( x ', y ', z ',1) = ( x, y, z ,1) * RZ * RX * RY .
(2)
Відстань до центру кадру визначається з проекції точки P ' на поверхню
землі. Якщо задана висота l ' (м), зсув уздовж осей X та Y буде визначатися наступними співвідношеннями:
2.
x'
y'
x '' = * l ' y '' = * l '
z' ,
z'
.
(3)
Для знаходження координат центру
кадру необхідно обрахувати зсув для поточних координат БПС. Наприклад, в
проекції Меркатора [10]:
3.
x ''
y ''
( X 'M , Y 'M ) = ( X M + , YM + ) ,
S
S
cos (lat )
S = C * ( zoom _ level +8) , C = 6378137 ,
(4)
2
де ( X M , YM ) - поточні координати БПС в
проекції Меркатора, lat - поточна широта
БПС, zoom _ level - рівень масштабу карти, С - радіус Землі на екваторі.
Визначення координат граничних точок кадру
Для розв’язання задачі визначення
координат кутових точок кадру необхідно
мати уявлення про їх координати при початкових умовах. Постає задача калібрування камери.

Рис. 2. Початкове положення камери БПС

Одним з способів є визначення координат (в метрах) при зйомці на стенді.
На рисунку (рис. 2) наведено приклад
отриманих даних. Якщо при стендовій
зйомці висота відмінна від 1 м, необхідно
провести нормалізацію координат
xн =

x
y
, yн = .
z
z

Підставляючи (1) в формулу (2)
отримаємо просторові координати граничних точок після повороту літака. Використовуючи (3) та (4) знайдемо координати області бачення камери.
У випадку, коли відомий кут φ
огляду камери та співвідношення сторін
знімку F , граничні точки визначаються
наступним чином:
P1 : ( a *cos(α ), a *sin(α ) ) ; P2 :

( a * − cos(α ), a *sin(α ) ) ;
P1 : ( a * − cos(α ), a * − sin(α ) ) ;
( a *cos(α ), a * − sin(α ) ) ;

P1 :



1
φ
.
, α = arcsin 
 2a ( F + 1) 
2


Як було зазначено вище, будь-який
метод обробки має працювати з абстрактними поняттями «кадр відео» та із конкретними значеннями параметрів телеметрії, незалежно від джерел їх отримання. В
термінах об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) наведені вимоги реалізуються виділенням абстрактного класу
(якщо можливо, інтерфейсу) з відповідде a = tg
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ним набором чисто віртуальних методів
(pure virtual methods) та набором похідних
класів із конкретними реалізаціями отримання вхідної інформації. Також за наявності необхідності незалежності потоків
інформації різного типу (наприклад, відео
та телеметрія) один від одного має зміст
використання патерна програмування
«Посередник» (англ. “Mediator pattern”).
Даний патерн для даної задачі може бути
використаний безпосередньо.
Для розробки програмної частини
комплексу авторами даної статті викорис-
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товуються мова програмування C++. Тестування програмного забезпечення проводилося на даних з борту БПС виробництва НВЦБА «Віраж» НАУ. У якості вхідних даних були використані координати
літального апарату (довгота, широта, висота), кути нахилу літака (крін, тангаж,
рискання) та координати кутових точок
кадру при стендовій зйомці (рис. 2). Приклад визначення області бачення в деякий
момент польоту представлено на рисунку
(рис. 3).

Рис. 3. Область бачення камери БПС

UML-діаграму класів для отримання
та обробки вхідних даних наведено на рисунках (рис. 4, рис. 5).
Клас Application, точніше кажучи,
похідні класи, що реалізують даний абстрактний клас (рис. 4), використовується
для обробки кадрів відеопотоку:
• void init(int argc, const char* argv[]) –
початкова ініціалізація, зокрема, обробка переданих параметрів командної строки;
• int run() – запустити реалізацію метода
на відеопотоці. Повернути 0 (нуль) у
випадку штатного завершення, або
«не нуль» у випадку помилки;

•

void frameCallback(cv::Mat&) та інші
відповідні – обробити поточний кадр
(передається як вхідний параметр метода).
Примітки.
1) Даний клас містить захищені поля для
деяких сервісних цілей та реалізацію
деяких методів за замовчанням, тому
не є інтерфейсом у термінах ООП.
2) Віртуальні методи для обробки натискань клавіш реалізовані аналогічним
чином та не наведені на UML-діаграмі
з метою її спрощення.
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Рис. 4 UML-діаграма класів обробки відео потоку

На наступному рівні ієрархії класів
знаходяться класи TestApplication, що реалізує роботу з локальними джерелами
вхідних даних, та WorkApplication, що
реалізую роботу з реальними джерелами.
На даному рівні виконується конкретна реалізація метода int run(), тобто
фактично алгоритм отримання кадрів відеопотоку. Обов’язковою умовою реалізації є виклик віртуального метода void

frameCallback(…) для кожного отриманого кадру.
Серед виявлених особливостей можна відмітити той факт, що завантаження
кадрів із локального відеофайлу відбувається практично миттєво (затримка настільки мала, що нею можна знехтувати), а
завантаження з реальної камери реального БПС (або симулятора) – із затримкою,
якою не можна нехтувати відносно часу
обробки кадру. Тому в реалізації
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int WorkApplication::run() виникла необхідність зберігати отримані кадри в деякому контейнері–реалізації черги та брати їх для обробки з неї.
Третій рівень – конкретна реалізація
конкретного метода обробки відеопотоку
(клас ConcreteApplication). На даному рівні виконується конкретна реалізація метода void frameCallback(…) та аналогічних йому. При цьому за необхідності локального тестування даних клас реалізується як похідний від TestApplication, а
при остаточній зборці програмного продукта (для роботи на реальному БПС або
симуляторі) – від WorkApplication.
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Із наведеного опису видно, що розбиття на три рівні ієрархії є очевидним та
логічним (що є перевагою); при цьому
перший рівень виконує роль інтерфейса,
других рівень реалізує глобальну його частину, а третій рівень – локальну.
Клас Telemetry. (рис. 5) Як раніше
було відмічено, вхідними даними є не
тільки кадри відеопотоку, а і телеметрія.
На БПС та симуляторі її параметри отримуються за деяким протоколом (напр.,
MAVLink [11]), а при локальному тестуванні завантажуються з файла логів.

Рис. 5 UML-діаграма класів обробки телеметрії

Система класів для отримання телеметрії аналогічна першим двом рівням
системи класів для отримання відеокадрів.
Деякі задачі потребують обидва вказані потоки одночасно. Отже, виникає задача їх одночасної і, головне, синхронізо-

ваної (телеметрія повинна відповідати кадру) передачі методу обробки.
Традиційним способом реалізації є
використання патерна програмування
«Посередник»: додається третій клас, через який перші два використовують один
одного. Проте у даному випадку має зміст
не використовувати вказаний підхід, а ре-

112
алізувати взаємодію класів безпосередньо.
Для цього умовно будемо вважати
клас (ієрархію класів) Application «головною», а клас (ієрархію класів) Telemetry
– допоміжною. При такому припущенні
можна просто передати в реалізацію
Application вказівник на реалізацію
Telemetry (див. UML-діаграму) і викликати методи останньої з першої.
Висновки
Розроблено інформаційну технологію визначення області бачення камери
цільового призначення безпілотного повітряного судна.
Розроблено архітектуру програмного забезпечення, що дозволить отримувати необхідні дані як із локальних джерел
(наприклад, локальні файли відео та логів
телеметрії), так і з відповідних камер та
сенсорів БПС або з симулятора. При цьому кожна з реалізацій повинна подавати
потоки даних на вхід методу обробки однаковим чином.
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Описано особливості клієнт-серверної технології бронювання місць водієм автобуса за
допомогою розробленого програмного продукту для мобільних пристроїв та планшетів
на базі операційної системи Android. Додаток дозволяє водію у міжміському сполученні
відправляти дані про зайняті місця у салоні під час руху автобуса на сервер АТП, має
зручний інтерфейс користувача. Для клієнт-серверної взаємодії використано можливості Android Studio та Android SDK
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Вступ
При дослідженні міжміських пасажирських перевезень у регіонах України
було виявлено численні конфлікти між
пасажирами та водіями, що було зумовлено відсутністю інформаційного забезпечення водіїв транспортних засобів (ТЗ)
та диспетчерів автотранспортного підприємства (АТП) [1-4]. Згідно чинного законодавства України, на міжміському маршруті заборонене перевезення стоячих
пасажирів. У регіонах України квитки на
автобус можна придбати в касі, у мережі
Інтернет (в автоматизованій системі
«Єдиний
електронний
квиток»)
у
відділеннях «Укрпошти» або «Приват
Банку»; через систему «Приват-24» тощо
[1]. Проте завжди існують «випадкові»
пасажири, які не мають можливості придбати квиток, особливо у малонаселених
селищах, розміщених між містами регіону.
Внаслідок того, що водій не реєструє таких пасажирів, на відповідні зайняті
місця проводиться продаж квитків і по-

рушується якість надання транспортних
послуг.
Постановка проблеми
Для покращення якості обслуговування пасажирів в Україні АТП повинні
використовувати сучасні інформаційні
технології для реєстрації «випадкових»
пасажирів в рухомих ТЗ у режимі on-line.
Розроблювані рішення для водія повинні
мати зручний інтерфейс для уникнення
аварійних ситуацій під час передавання
даних на сервер АТП.
Аналіз останніх досліджень в
даній області
На даний час для міжміських автобусних пасажирських перевезень існує
велика кількість ІТ, що дозволяють автоматизувати телефонію, впроваджувати IPАТС, розроблювати сайти для on-line
бронювання квитків, підключення GPS
моніторингу, налаштування GPS– трекерів, систем відеоспостереження салону
тощо [5-7]. Проте для міжміського сполучення не розроблена система реєстрації
«випадкових» пасажирів, які займають
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місця у салоні, їхніх пунктів посадки і висадки, що унеможливлює адекватний
продаж квитків з автостанції на відповідні
місця у автобусі рейсу. У попередніх
дослідженнях було розглянуто бюджетну
систему комунікації між водієм та диспетчером АТП з використанням додатку
APRSdroid для УКХ-радіоканалу [2-4].
Недоліком цієї системи є незручний інтерфейс для водія при передачі даних про
зайняті місця під час руху ТЗ.
Метою статті є аналіз розробленого
авторами на основі операційної системи
Android програмного продукту для водія
АТП, який дозволяє реєструвати випадкових пасажирів з мінімальними витратами
часу у режимі on-line.
Виклад основного матеріалу
Для розробки програмного продукту
BusManager для мобільних пристроїв та
планшетів було обрано операційну систему (ОС) Android з метою подальшого сумісного використання технології APRS
на базі спільної ОС.
Використано програму Android
Studio та Android SDK з API версії 16, що
забезпечує роботу програмного продукту
на більш як 90% всіх існуючих Android пристроях. Розробка програмного продукту має відповідність із сервером, на якому зберігаються усі дані про маршрути,
водіїв, ТЗ.
Взаємодія з сервером відбувається
за допомогою REST-запитів (рис.1) [8-10].
Для створення back-end-шару використовується реалізація RЕST у вигляді інтерфейсу JAX-RS та імплементації Jersey2.2
[11], у якості шару для доступу до бази
даних (БД) використовується патерн
DAO. З'єднання з БД відбувається через
datasource на сервері, що індексується через JNDI.
Реалізовано запити, які дозволяють
авторизувати та реєструвати водія в системі, отримувати інформацію про маршрути, розпочинати їх, повідомляти про
посадку та висадку пасажирів.

Рис.1. Схема клієнт-серверної взаємодії

Для створення GUI було використано стандартні методи для платформи
Android, а саме опис інтерфейсу в файлі
*.xml. Програмний продукт BusManager
(рис.2) має декілька основних вікон, а саме: стартове вікно, вікна авторизації та
реєстрації, вікна для вибору маршруту та
редагування інформації про місця у
транспорті.
Стартове вікно містить кнопку авторизації та реєстрації, які відкривають вікна авторизації та реєстрації відповідно.

Рис. 2 – Іконка та стартове вікно додатку
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На Рис.3. зображено фрагмент бази
даних та дані про авторизацію в об'єктноорієнтованій google cloud datastore.
Якщо сервер знаходить дані, які
були введені в поля, відбувається перехід
в основну частину програми.
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Вікно авторизації (рис. 4) містить
поля для вводу пароля та логіну, які були
вказані при реєстрації водія, кнопку
входу. При натисканні на кнопку входу
виконуються перевірки полів логіну та
паролю. Якщо в полях відсутні дані,
програма повідомляє про це. В разі
успішного заповнення форм, програма
виконує REST- запит на авторизацію і
очікує відповіді від серверу.

Рис.3. Фрагмент даних авторизації водія
Рис. 4. Вікно авторизації
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Вікно реєстрації містить поля для
вводу пароля та логіну, які будуть
потрібні для подальшого входу в
програму, поля імені та прізвища, кнопку
підтвердження реєстрації.
При натисканні на кнопку реєстрації
виконуються перевірки всіх полів та
перевірка збігу паролю та його
підтвердження, щоб не допустити
помилки в паролі.
Якщо в полях вказані різні паролі,
програма повідомляє про це. В разі
успішного заповнення форм, програма
виконує REST-запит на реєстрацію і
очікує відповіді від серверу.
Якщо сервер успішно виконує
операцію, він повідомляє про це і
відбувається перехід в основну частину
програми.
Під час відкриття основної частини
BusManager відбувається перевірка, чи
існує у водія вже активний маршрут і,
відповідно, відкриває вікно створення або
відображення маршруту.
В основному вікні присутнє бокове
меню, в якому у користувача є
можливість
відкрити
вікна
для
відображення або створення маршруту,
редагування акаунту, інформації про
додаток та вихід з акаунту.
Вікно створення маршруту (рис.5)
містить випадаючі списки для вибору
пунктів
відправлення,
призначення,
вибору маршруту, кнопку початку
маршруту.
Після вибору пунктів маршруту
програма посилає запит на сервер для
пошуку існуючих маршрутів з такими ж
параметрами початку і кінця та виводить
ці дані у випадаючий список з
маршрутами (рис.6).
Після вибору всіх параметрів і
натиснення кнопки «Розпочати маршрут»
на сервер відправлються дані, і якщо
відправлення успішне, відкривається
вікно з демонстрацією маршруту.

Рис. 5. Вікно вибору початку і кінця
маршруту

Рис. 6. Вибір маршруту

У вікні «Розпочати маршрут»
відображаються початковий та кінцевий
пункт маршруту та схема салону ТЗ
(рис.7). Під час відкривання даного вікна
програма BusManager відсилає запит,
результатом якого отримує інформацію
про маршрут, а саме пункти маршруту та
інформацію про зайняті місця.
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Під час руху ТЗ водій, підбираючи
пасажира, повинен відмітити те місце, яке
зайняв пасажир, для цього достатньо
натиснути відповідну кнопку на екрані
девайсу (рис.7). У цей момент програма
відсилає
запит
типу
«http://busnikichxp.rhcloud.com/api/route/
addclient?token=9b68140b-ef2a-4711-94e63da5dded5793&seatnumber=2»,
сервер
додає в базу інформацію про те, що місце
№2 зайняте, і відсилає назад відповідь
про успішність процесу. В результаті
кнопка із зображенням місця змінює колір
з зеленого на червоний, це свідчить про
те, що місце зайняте. Якщо водій висадив
пасажира, він натискає на відповідну
кнопку, віправляються дані на сервер, і в
разу успіху кнопка стає зеленою (місце
вільне).
За створення схеми відповідає клас
Generator та адаптер NumberedAdapter. У
першому класі проходить аналіз кількості
місць у ТЗ. Ці дані передаються в
NumberedAdapter,
який
і
створює
відповідну
кількість
кнопок,
які
відповідають кількості місць.
В Generator за це відповідає
фрамент коду:
public View onCreateView(LayoutInflater
inflater, ViewGroup container, Bundle
savedInstanceState) {
View v =
inflater.inflate(R.layout.activity_recycler_view,
container, false);
SharedPreferences tok =
getActivity().getSharedPreferences("token", 0);
String token = tok.getString("token",
null);
SharedPreferences settings =
getActivity().getSharedPreferences("route", 0);
int seats = settings.getInt("seats", 0);
if (seats>21){
column = 4;
} else column = 3;
RecyclerView recyclerView =
(RecyclerView)
v.findViewById(R.id.recycler_view);
recyclerView.addItemDecoration(new
MarginDecoration(getActivity()));
recyclerView.setHasFixedSize(true);

Рис. 7. Вибір рейсу та вікно салону
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recyclerView.setLayoutManager(new
GridLayoutManager(getActivity(), 3));
recyclerView.setAdapter(new
NumberedAdapter(getActivity(), 19, token));
return v; }

За
створення
кнопок
в
NumberedAdapter відповідає фрамент
коду:
@Override
public ToggleButtonHolder
onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int
viewType) {
View view =
LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(
R.layout.bus_scheme_item, parent, false);
return new
ToggleButtonHolder(view);
}
@Override
public void onBindViewHolder(final
ToggleButtonHolder holder, final int position) {
final String label =
labels.get(position);
holder.toggleButton.setText(label);
holder.toggleButton.setTextOn(label);
holder.toggleButton.setTextOff(label);
if (iSeats.contains(position+1)){
holder.toggleButton.setChecked(true);}
holder.toggleButton.setOnClickListener(n
ew View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
if
(holder.toggleButton.isChecked()){
Toast.makeText(holder.toggleButton.getContext(
), "activate "+(position+1),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
mApi.addClient(sToken, position);
}else{
Toast.makeText(holder.toggleButton.getContext(
), "deactivate "+(position+1),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
mApi.removeClient(sToken, position);
}
}
});
}

За
відправленням
запиту
та
отриманням результату від серверу
відповідає бібліотека Volley. Оскільки
відповідь від серверу приходить в
текстовому форматі JSON, то потрібно
привести його вміст до даних, які

відповідають структурі програми. Для
цього було використано бібліотеку GSON.
Приклад
запиту
отримання
маршрутів, та його обробки:
public
static
final
String
URL
="http://bus-nikichxp.rhcloud.com/api/";
public void getRoutes(int from, int to){
gson = new Gson();
String
URL_Request
=
URL+"route/get?from="+from+"&to="+to;
Log.d("q getRoutes", URL_Request);
jsonObjectRequest =
new
JsonObjectRequest(Request.Method.GET,
URL_Request,
new
Response.Listener<JSONObject>() {
@Override
public
void
onResponse(JSONObject response) {
try {
JSONObject
js
=
response;
String s = js.getString("error");
Toast.makeText(ctx,
"Error: "+s, Toast.LENGTH_SHORT).show();
} catch (JSONException e)
{
if
(e.getMessage().equals("No value for error")){
RoutePack routePack
=
gson.fromJson(response.toString(),
RoutePack.class);
mGetRoutesListener.onGetRoutes(routePack);
} else
Toast.makeText(ctx, "Error: "+e.getMessage(),
Toast.LENGTH_SHORT).show(); }
}
}, new Response.ErrorListener()
{@Override
public void
onErrorResponse(VolleyError error) {
try {
Log.d("error",
error.getMessage());
}catch
(NullPointerException e){
Toast.makeText(ctx,
"Server error",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
}
);
mQueue.add(jsonObjectRequest);
}

Для додавання і видалення зайнятого місця у БД використовуються методи:
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@GET
@Path("addclient")
/**
* Adding client to seat
*/
public String addClient
(@QueryParam("token")String token,
@QueryParam("seatnumber")String
seatNumber) {
try {
seatNumber.trim();
DataContainer.getRoute(token).addClient(Intege
r.parseInt(seatNumber));
return gson.toJson(new Error("Success"));
} catch (Exception e) {
return gson.toJson(new
Error(e.toString()+seatNumber+"|"));
}}
@GET
@Path("deleteclient")
/**
* When client left seat
*/
public
String
deleteClient
(@QueryParam("token")String
token,
@QueryParam("seatnumber")String
seatNumber)
{
DataContainer.getRoute(token).removeClient(Int
eger.parseInt(seatNumber));
return gson.toJson(new Error ("Success"));

Запит утентификації клієнта відбувається таким чином. На шлях API
user/auth приходить GET-запит аутентифікації з вказівкою логіну і пароля:
@GET
@Path("auth")
public String auth(@QueryParam("login")
String login @QueryParam("pass") String
pass){UserEntity u = USERDAO.getUser(login,
pass);
if (u == null) {return gson.toJson(new
Error("No such user existing"));
} else {return gson.toJson(u);
}

Викликається метод getUser в класі
USERDAO:
public static UserEntitygetUser(String
login, String pass){ResultSetrs = null;
try {rs = Query.query("Select * from user where
login = \"" + login + "\" and password = \"" +
pass + "\";");
if (!rs.first()) {return null;
} } catch (Exception e) {return null;
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} UUID uuid = UUID.randomUUID();
try {UserEntity u = new
UserEntity(rs.getInt("id"),
rs.getString("login"),
rs.getString("password"),
rs.getString("name"),
rs.getString("surname"),
uuid.toString()
);
DataContainer.addToken(uuid.toString(), u);
return u;
} catch (SQLException e) {return null;
}

У даному методі робиться SQLзапит в БД. Якщо такої комбінації логіну і
пароля не існує, (наприклад, при введенні
пароля була здійснена помилка), то виникне помилка і транзакція не буде завершена, об'єкт буде повернений в null (порожній об'єкт). Перевірка результату на
null поверне клієнтському додатку відповідь «користувача не існує», або дані про
користувача. Важливим є зберігання аутентифікаційного ключа. Під час авторизації користувача у спеціальному класі
оперативної пам'яті зберігається спеціальний UUID (унікальний ключ). Особливість UUID полягає у тому, що загальна
кількість унікальних ключів UUID складає 2128. Це означає, що генеруючи 1 трильйон ключів кожну наносекунду, перебрати всі можливі значення вдасться лише за 10 мільярдів років. Формат зберігання UUID в системі максимально оптимальний в плані витрат ресурсів, він дозволяє реалізувати захист від махінацій.
Всі запити відносно управління маршрутами виконуються виключно за даномим
ключем. Якщо ключ буде скомпрометований, то проблему можна буде вирішити
звичайним перезапуском серверу. Приклад реалізації:
@GET
@Path("get")
public String getRoute
(@QueryParam("token")String token) {if
(!DataContainer.checkToken(token))
{return gson.toJson(new Error ("Auth
failed"));
}RouteEntityent = dc.getRoute(token);
if (ent == null) {return gson.toJson(new Error
("No such route with this token"));
}return gson.toJson(ent);
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При неспівпаданні ключів користувачеві буде видано: помилка аутентифікації, якщо такого ключа не існує; помилка пошуку шляху, якщо ключ вірний, але
користувач ще не почав маршрут; інформація про маршрут, якщо до токену вже
прикріплений маршрут.

Висновки
Розроблений програмний продукт
для пристроїв з ОС Android має зручний
інтерфейс для водія, аутентифікацію та
авторизацію користувачів системи з
метою уникнення несанкціонованого
доступу до даного додатку. Проте програмний продукт BusManager передбачає
можливість його використання лише у
мережі стільникового покриття. Це може
зумовлювати незручності при передаванні
даних на сервер водієм під час руху ТЗ
місцевістю, яка не має стільниковового
покриття, оскільки необхідне додаткове
переключення
на
УКХ-радіоканал.
Метою
подальших
досліджень
є
створення
сумісної
автоматизованої
системи передавання даних з на основі
протоколів передачі пакетів TCP та APRS.
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Рассматриваются современные проблемы, с которыми сталкиваются вебразработчики при создании сайта. Большинство ошибок, сбоев и задержек работы
сайта возникают из-за его некорректной реализации. В результате анализа качества
этапов разработки веб-сайта были определенны основные характеристики, которые
следует учесть при разработке веб-сайта, что бы достичь высокого качества, а именно: структурированность и грамотность контента, валидность кода, кроссбраузерность, интерактивность, динамичность, удобная для пользователя навигация и многое
другое
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Постановка задачи
На сегодняшний день Интернет непрерывно трансформируется, обеспечивая
все большую скорость и большие объемы
обмена информацией. Если совсем недавно основная масса устройств, подключенных к сети Интернет, представляла собой
стационарные компьютеры, то уже сегодня это место заняли разнообразные переносные устройства, такие как: ноутбуки, планшеты, смартфоны, умные часы, и
даже умные браслеты.
При всём при этом, регулярно возникают проблемы, с которыми сталкиваются веб-разработчики в процессе создания сайта. Они заключаются в корректности и быстроте отображения выводимой
на экран информации. Заставить пользователя зайти на сайт – это половина дела,
но его ещё необходимо там удержать.
Таким образом, веб-сайт, должен
обладать набором характеристик, обеспечивающих необходимые и достаточные
условия
для
его
существования
и успешной работы.
Анализ исследований и публикаций
Первый в мире сайт был info.cern.ch.
Тим Бернерс-Ли создал его в 1991 года и
опубликовал на нём описание новой тех-

нологии World Wide Web. Также этот сайт
стал и первым в мире интернеткаталогом, так как со временем он разместил на нём ссылки на другие сайты.
Как видно, разработка веб-сайтов –
это относительно молодая и активно развивающаяся отрасль информационных
технологий, в которой существует достаточно большое количество подводных
камней, методы решения которых необходимо найти и реализовать.
Цель
Целью данного исследования является анализ и выбор возможных методов
по созданию и повышению производительности веб-сайтов за счёт достижения
высокого качества их разработки и высокой скорости их функционирования.
Методы исследования
Качество веб-сайтов – это технологии, с помощью которых собственно и
происходит процесс разработки. Основополагающей технологией является HTML
– стандартный язык разметки документов
во Всемирной паутине, который интерпретируется браузером и отображается в
виде документа, в удобной и понятной
для пользователя форме. А для создания
уникального и профессионального дизай-
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на крайне необходимо использовать каскадные таблицы стилей CSS.
Результаты исследования
При разработке статического вебсайта основными этапами являются:
1. Создание дизайна
2. Вёрстка страниц
3. Наполнение контентом
4. Тестирование
5. Исправление ошибок и ускорение
загрузки сайта.
Проанализирован каждый этап создания веб-сайта.
Этап 1. Создание дизайна.
Основные требования:
- Универсальность дизайна
Главная задача веб-дизайнера – создать сайт, который будет привлекательным и функциональным для пользователя. На данном этапе развития IT индустрии существует несколько основных типов сайтов: фиксированный, «резиновый»
и адаптивный.
С годами, требования к сайтам меняются – они становятся более сложными
и трудоёмкими. Сейчас широко используются веб-сайты на мобильных и планшетных устройства. Предполагается применять адаптивный вид дизайна, который
обеспечивает корректное отображение
сайта на различных устройствах.
- Визуальная оценка сайта
Визуальная оценка играет важную
роль в формировании мнений аудитории.
Известно, что профессиональный вебдизайн должен разрабатываться на основе
научных знаний о сочетании цветов, эргономики, о восприятии цвета и т.д.
Не следует забывать и о принципе
визуальной иерархии, описывающий
путь, по которому наш взгляд будет двигаться по странице. Этот путь поможет
привлечь внимание к важному контенту
на сайте. К примеру, если вы хотите добавить кнопку «Заказать», вам необходимо поместить в самое видное место. Согласно правилам визуальной иерархии,
наш взгляд движется сверху вниз и слева
направо. А это значит, что большая часть
людей остановит свой взгляд именно на

кнопке, расположенной в левом верхнем
углу вашего сайта.
- Нечитаемый текст
Текстовая информация играет значительную роль на сайте. Существует несколько простых правил, которые помогут в написании легких для восприятия
текстов: использование сочетаемых цветов и читаемого размера шрифта; оформления шрифта в одном стиле.
- Агрессивная анимация на сайте
На сегодняшний день, анимация на
сайте стала ассоциироваться с назойливой
рекламой, которая буквально на каждом
шагу отвлекает внимание пользователей.
Мало кто захочет пользоваться сайтом, на
котором выскакивает и мигает реклама.
Поэтому ее все чаще игнорируют и блокируют. Из этого следует, что вебразработчикам необходимо аккуратно отнестись к анимации и избегать её чрезмерного использования.
Этап 2. Вёрстка страниц
Вёрстка – это процесс преобразования страницы с изображением в psdформате в HTML-страницу, которая интерпретируется и открывается с помощью
браузера.
Основные требования:
- Аккуратность кода
Веб-разработчик пишет комментарии к строкам, придерживается определённой структуры и дает адекватные названия селекторам. Благодаря таким действиям, в дальнейшем можно будет легко
разобраться в коде и отредактировать его.
- Валидность кода
Существуют определённые правила,
которые регулируются различными стандартами (HTML5, HTML4, XHTML1.1 и
другие). Валидный HTML-код – это такой
код, написание которого соответствует
стандарту, указанному в DOCTYPE.
Следует подчеркнуть и стандарт
XHTML, который является особой версию
HTML с более строгим синтаксисом. Обратите внимание, что непарные теги, такие как <img>, <br> должны иметь "/" в
конце тега. Например: <br />, <img
src="Picture.png" />
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- Кроссбраузерность.
Адекватное отображение страниц
сайта в разных браузерах называется
кроссбраузерностью. HTML и CSS – это
клиентские языки, которые исполняются
браузером. Однако, разные браузеры отображают код по-разному. Хоть современные браузеры стараются отображать всё
более-менее адекватно, но бывают небольшие погрешности и сбои, которые
нужно учесть в процессе вёрстки.
Рекомендуется перед началом вёрстки создать файл сброса (reset.css) всех
автоматических настроек браузеров (отступы, размер шрифта, стиль текста, задний фон, выравнивание и многое другое).
Чаще всего проблемы возникают с
версиями Internet Explorer (IE) ниже десятой, поэтому нужно добавить страницузаглушку, на которой прописывается рекомендация пользователю сменить браузер или обновить версию IE до более новой.
- Горизонтальная прокрутка.
Важно обеспечить поддержку ширины экрана 1024 пикселя и больше. Это
необходимо для того, чтобы не создавалась нижняя горизонтальная полоса прокрутки, которая ухудшает визуальный обзор сайта. Если учесть, что до сих пор у
некоторых пользователей существует
разрешения экрана 1024 пикселя, в основном на персональных компьютерах
(ПК), то разумно будет принять это во
внимание при разработке веб-сайта.
- Размещение файлов CSS-стилей.
Для ускорения загрузки страницы
настоятельно рекомендуется подключать
CSS-стили из внешних файлов. Более того, путь .css необходимо прописывать в
теге HEAD (голова HTML-документа).
Этап 3. Наполнение контентом
Под контентом подразумевается
любая информация, содержащаяся на вашем сайте, например, текст, изображения,
видео, аудио и т.д.
Основные требования:
- Структурированность контента
Определяемся с целевой аудиторией
будущего веб-сайта. Разделить информа-
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цию на такие компоненты как: текст на
главную страницу, информация о компании, новости, информационный контент.
Каждому компоненту должно отводится
своё место на веб-сайте, что обеспечивает
удобное и понятное использование вебресурса пользователям. Кроме того, разделяем текст на логические абзацы и выделяем в них жирным шрифтом ключевые
слова и фразы.
- Уникальность и актуальность контента
Необходимо понимать, что продвижение при помощи скопированного контента запрещено поисковыми системами,
именно поэтому срок жизни таких сайтов,
как правило, достаточно невелик. Чем
лучше уникальность текста, тем лучше.
Кроме того, главное – постоянно обновлять информацию для пользователей, делая её актуальной и более интересной.
- Постепенность добавления статей
Типичная ошибка большинства вебразработчиков заключается в том, что они
добавляют на сайт сразу же всю информацию, которая у них имеется.
Наполнение уникальным контентом
сайта нужно проводить постепенно, создавая развитие ресурса. Таким образом
это не вызовет лишних подозрений со
стороны поисковых систем.
Этап 4. Тестирование
Процесс тестирования обычно занимает много времени, но он является
одним из важнейших этапов разработки,
который проводится скрупулёзно, что бы
избежать неожиданных и нежелательных
ошибок в дальнейшем.
Основные требования:
- Проверка кроссбраузерности
Существуют программы и онлайнсервисы, которые позволяют проверить
разработанный
веб-сайт.
Например,
IETester – это абсолютно бесплатное приложение только для браузера Internet
Explorer, которое позволяет локально на
компьютере просматривать сайт в разных
версиях Internet Explorer (версии: 10, 9, 8,
7, 6, 5.5) под операционными системами Windows 7, Vista и XP.
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- Проверка валидности
Для проверки валидности HTMLкода существует официальный валидатор,
который
расположен
по
адресу: http://validator.w3.org . Данный онлайн-сервис позволяет протестировать
сайт на любом стандарте HTML и XHTML.
В соответствии с выбранным стандартом,
валидатор выдаст ошибки и предупреждения, устранив которые можно добиться
чистого и валидного кода. Аналогично с
проверкой CSS-кода. Для проверки CSSкода
следует
зайти
на
сайт:
https://jigsaw.w3.org/css-validator/.
- Проверка адаптивности
Существует
онлайн-сервис
http://quirktools.com/screenfly/,
который
дает отличную возможность просмотреть
адаптивность сайта к телефону, планшету, ноутбуку и настольному ПК. Следует
отметить и Responsive Viewer, который
является дополнением для браузера
Google Chrome. Этот удобный плагин
проверяет отображения сайта на различных разрешениях экрана.
Этап 5. Исправление ошибок
и ускорение загрузки сайта
Основные требования:
- Минимизация CSS-стилей
Как правило, сжатые коды имеют
меньший вес и соответственно это
уменьшает время загрузки страниц сайта,
поскольку удаляются комментарии из кода, а сам код пишется в одну строку удаляются пробелы и переносы строк.
Поэтому целесообразно будет минимизировать все возможные коды перед загрузкой на сервер. Рекомендуется создать копии кодов и сжимать именно их. Процесс
сжатия производится несколькими способами: вручную, с помощью онлайнсервисов или кастомных макросов. Например, CSS Optimizer – это простой онлайн оптимизатор, который обрабатывает
CSS-код и выдает сжатый вариант.
- Оптимизация «веса» изображений.

Необходимо правильно сохранить и
оптимизировать картинку в графическом
редакторе Photoshop. Выбор формата сохранения влияет на качество и внешний
вид картинки, а также на вес картинки в
килобайтах. Если картинка предназначена
для загрузки в Интернет, то следует воспользоваться функцией «Сохранить для
Web» (Save for Web…), которая качественнее сохранит картинку.
Выводы и перспективы будущих исследований
В результате проведённого анализа
были выявлены проблемы, с которыми
сталкиваются веб-разработчики при создании веб-сайтов и приведены рекомендации по их успешному решению.
В Интернете функционирует бесконечное количество сайтов. Предложенная
методика разработки веб-сайта создает
его уникальным, привлекательным и
удобным для пользователя.
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Проведено аналіз існуючих моделей організації віддаленого медичного обслуговування, що
проводиться при відсутності можливості прямих консультацій лікаря у стаціонарних
умовах. Визначено основні напрямки розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем
медичного призначення. Проведено дослідження організації захищеного каналу зв’язку
між лікарем, хворим та лікарем-консультантом, що знаходиться в стаціонарних умовах
шпиталю. Розроблено загальну структурно логічну та структурно-аналітичну модель
системи захисту медичної інформації, яка передається через мережу GSM. Розроблено
модель побудови безпровідного терміналу підтримки GSM зв’язку з вбудованою системою сучасного криптографічного захисту з використанням вдосконаленого протоколу
Діффі-Хеллмана та протоколу AES-256 в режимі OFB для забезпечення надійної передачі конфіденційної медичної інформації на базі використання криптографії еліптичних
кривих
Ключові слова: GSМ, еліптичні криві, криптографічний захист, конфіденційність, критична медична інформація.

Вступ
Інформаційно-комунікаційні системи передачі даних стали важливою складовою передачі критичної медичної інформації для забезпечення кваліфікованої,
спеціалізованої та оперативної медичної
допомоги в умовах, що не дозволяють пацієнту проходити медичний огляд, обстеження чи лікування амбулаторно. Розглянуто атаки на інформаційні ресурси, які
виникають в бездротовому каналі передачі даних. Поєднання телекомунікаційних
систем та медичної інформатики надало
можливість впровадження нового науково-практичного напрямку, який отримав
назву – телемедицина [1]. В 1997 Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я було запропоновано таке визначення.: телемедицина – термін, який визначає дія-

льність і системи, пов’язані з наданням
медичної допомоги на відстані за допомогою
телекомунікаційних
технологій,
управління охороною здоров’я, які направлені на сприяння розвитку світової охорони здоров’я, здійснення епідеміологічного нагляду, а також навчання і проведення наукових досліджень в області медицини.
Концепція медичної сучасної телемедицини розвивається в наступних основних напрямках:
• наукові дослідження;
• надання навчальних послуг;
• надання медичних послуг.
• управління медичними структурами, тощо.
В цілому, телемедицину можна розділити на дві основних складових, а саме:
медичну, до якої належать: особиста кар-
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тка пацієнта, системи моніторингу стану
пацієнта, аналогові та цифрові дані про
стан людини, результати огляду та інше;
телекомунікаційну – процес обробки, зберігання та передачі критичних медичних
даних.
Мета
Метою статті є аналіз існуючих моделей організації віддаленого медичного
обслуговування. Необхідно провести дослідження, що стосуються організації захищеного каналу зв’язку між лікарем,
хворим та лікарем-консультантом, який
знаходиться в стаціонарних умовах шпиталю, а також розробити загальну структурно логічну та структурно-аналітичну
модель системи захисту медичної інформації на базі сучасних криптоалгоритмів.
Основні матеріали дослідження
В умовах передачі критичної медичної інформації між консультативним
центром та місцем знаходження хворого
виникає потреба організації безперервного та захищеного каналу зв’язку. Поперше це стосується організації системи
захисту персональних даних пацієнта та
інформації про стан його здоров’я, а подруге такий підхід дозволить госпіталям
мати первинну інформацію про стан хворого, ще до його прибуття і тим самим
дасть виграш часу для підготовки та ор-

ганізацій процесу надання оперативної
допомоги в критичних ситуаціях.
Нині на ринку існує лінійка мобільних телемедичних систем, наприклад
DiViSy ТМ21, які мають можливість передавати, обробляти та накопичувати інформацію в різних формах її представлення.
За допомогою вбудованих систем аудіо та
відео моніторингу, такі комплекси дають
змогу обробляти дані про стан пацієнта та
налаштовувати відеоконференцзв'язок для
надання консультативних послуг спеціалістам вузького профілю.
Сучасні мобільні телемедичні системи використовують такі канали зв’язку:
1. Супутникові (залежно від використовуваного супутника швидкість передачі інформації варіюється від 100
Кбіт/с до 4 Мбіт/с);
2. Radio Ethernet на дозволених частотах 2,4 ГГц, 5,25-5,35 ГГц та 5,7-5,8
ГГц;
3. Канали мобільного звязку GSM
(9,6 Кбіт/с), CDMA (14400 Кбіт/с), GPRS
(від 13 до 52 Кбіт/с) та інші;
4. Радіоканали
ультракоротких
хвиль (до 9,6 Кбіт/с);
5. Канали Wi-Fi мереж;
6. Інші спеціалізовані канали.
Під час використання телемедичної
системи DiViSy TM21 в залежності від потрібної якості зображення в режимі реального часу були отримані показники,
представлені табл. 1.

Таблиця 1. Показники передачі телемедичної інформації в режимі реального часу
Стандарт
кодування
MJPEG
MJPEG
MPEG4/Н.263+

Оціночна якість
Середня якість
8 Кбайт/кадр
16 Кбайт/кадр
GSM (9,6 Кбіт/с)
1кадр/5 сек
1 кадр/10 сек
Inmarsat Regional B-gan (до 100 Кбіт/с)
1-1,5 кадр/с
1 кадр/2 с
16 кадрів/с
10 кадрів/с

Під час роботи в другому режимі,
відео, аудіо та телемедична інформація
попередньо зберігається на жорсткому
диску. Такий режим роботи надає можли-

Висока якість
64 Кбайт/кадр
1кадр/40 с
1 кадр/5 с
4 кадра/с

вість попередньо вибрати потрібний фрагмент запису для його передачу лікарюконсультанту.
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Таблиця 2. Показники передачі телемедичної інформації в режимі попереднього запису
1 хвилина відео/ час
передачі

Оціночна якість

Средня якість

Висока якість

GSM (9,6 кбіт/с)
MJPEG

2 години

4 години

16 години

Inmarsat Regional B-gan (до 100 кбіт/с)
MPEG2/4
Час передачі1 хвилини відео
M-JPEG
Час передачі1 хвилини відео

3 Мбайта
4 хвилини

6 Мбайт
8 хвилин

24 Мбайта
30 хвилин

8 Мбайт
12 хвилин

18 Мбайт
25 хвилин

70 Мбайт
90 хвилин

Як видно з табл. 2 , кодування відео
при використанні MPEG 2/4 дозволяє досягти вищої швидкості передачі, однак
кодування за допомогою M-JPEG є
більш завадостійким.
Використання таких
медичних
комплексів у зоні прямої видимості досягає відстані передачі інформації до 30 км
зі швидкістю до 11 МБ/с (реальна швидкість 6 МБ/с, Radio Ethernet). В гірській
місцевості потрібно використовувати ретранслятори. Однак існують такі ситуації, коли використання швидкісних каналів зв’язку неможливе, тому доцільним є
використання такого каналу зв’язку, який
отримав найбільше поширення. Крім того, використання таких комплексів у віддалених районах та в надзвичайних ситуаціях не завжди є доцільний, тому і досі
найпопулярнішим залишається використання мобільних пристроїв для передачі
інформації про стан здоров’я хворого.
Як відомо, Global System for Mobile
communication (GSM) на сьогодні є найпоширенішою технологією зв’язку у світі.
У порівнянні з іншими видами зв`язку,
GSM більш поширене завдяки щільному
розташуванню приймачів сигналу, легкості використання та невисокої ціни пристроїв.
Проте дуже часто виникають проблеми, пов’язані із недоліками системи
захисту. Адже доступ до конфіденційної
інформації та прослуховування третьою
особою можливе як для звичайних абонентів, так і для з’єднань державного значення. Зазвичай криптографічні алгорит-

ми, що покладені в основу системи криптографічного захисту або не розголошуються, що вже свідчить про їх ненадійність [2], або мають низький ступінь захисту, тобто залежать цілком від довжини
ключа, та стають повільнішими при його
збільшенні, а це не є допустимим при обробці інформації в режимі реального часу.
На сьогодні використовують три види поточних алгоритмів для шифрування
GSM. Всі вони відносяться до групи А5.
Це потоковий шифр спеціально розроблений для захисту мережі GSM. А5 підключений на обох мобільних терміналах та
базових станціях операторів мереж
(рис.1). Алгоритм А5/1 був зламаний в
2009 році [3]. У 2010р. розроблена практична атака «Сендвіч», вона дозволяє атакуючому витягти 128-бітовий ключ [4].
Таким чином, стає нагальною потреба розробки моделі та пристрою, що
дозволить забезпечувати криптографічно
захищений зв'язок при підтримці GSM.
Розглянемо атаки, які виникають в
бездротовому каналі передачі інформації.
Атаки даного виду можуть бути пасивними – зловмисник прослуховує канал зв'язку між мобільним пристроєм і базовою
станцією; або активними - на додаток до
прослуховування, зловмисник вносить
або надає вплив на вже циркулюючий
трафік. Хоча можливості активних атак
істотно знижені за рахунок використання
криптографічного захисту переданої інформації, пасивні атаки, такі як аналіз
трафіку і відслідкування місця розташування користувачів, все ще ймовірні.
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Рис.1 Структура інформаційно-телекомунікаційної мережі медичного призначення GSM типу

На рис. 2 представлено загальну
схему системи захисту інформації, яка
передається через мережу GSM.
Розглянемо підходи до створення
закритих корпоративних мереж.
1. Технологія на базі мережі з комутацією пакетів.
Якщо захищене з’єднання організовується на базі мережі з комутацією пакетів (GPRS, EDGE, 3G, 4G, Wi-Fi и т.д.) з
динамічним виділенням IР- адрес, то виникає необхідність в спеціальному сервері (SIPсервер), який забезпечує проходження по мережі викликів між абонентами та встановлення сеансу зв’язку. Часто для цього використовують протокол
SIP (Session Initiation Protocol).

Наявність SIP сервера – це пролом в
системі захисту. А саме, в наслідок того,
що сервер знаходиться на непідконтрольній території, користувач не зможе перевірити ПЗ серверу на наявність шпигунського програмного забезпечення та «поліцейских функцій».
Звичайно, можливо використання
підключення без SIP сервера, зі статичними IP-адресами та встановлювати
з’єднання безпосередньо між абонентами.
Але таке підключення вельми проблематично з організаційної точки зору, до того
ж, прив’язує абонента до одного провайдера послуги безпровідного зв’язку або до
однієї Wi-Fi точки доступу.
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Рис.2. Схема моделі системи захисту

2. Технологія на базі мережі с комунікацією каналів.
З’єднання з комутацією каналів
(CSD) має в цьому сенсі незаперечну перевагу, оскільки дозволяє абоненту використовувати підключення до будь-якого
оператора безпровідного зв’язку та здійснювати захищене з'єднання безпосередньо без будь-якої участі третьої сторони.
На сьогодні використання протоколу CSD отримало нове дихання у зв’язку з
масовим використанням технологій М2М.
Протокол CSD працює будь в якому
місці, де є покриття GSM мережі. 3G та
Wi-Fi істотно поступаються за цим параметром (зазвичай, це великі міста).
В якості алгоритмів криптографічного захисту запропоновано обрати сучасний блоковий шифр AES 256, що працює в режимі OFB. Такий вибір алгоритмів при програмно-апаратній реалізації
дозволить здійснювати шифрування з надійністю високого ступеня в режимі реального часу та забезпечить вдалі резуль-

тати під час передачі інформації по захищеному каналу. Адже режим OFB завдяки своїй структурі забезпечує локалізацію
помилки, що отримана при шифруванні, в
межах одного блоку, таким чином при
дешифруванні помилки не впливають на
все повідомлення.
Важливим аспектом організації системи захисту є процес автентифікації. Запропоновано використання посиленого
алгоритму Діффі-Хеллмана за використанням еліптичних кривих.
Нехай над полем F задана еліптична
крива у формі Монтгомері [5]:
By 2 = x 3 + Ax 2 + x ,
де A, B ∈ F та B(A2 − 4) ≠ 0
Точка Р = (х, у) на еліптичній кривій
у вигляді Монтгомері може бути представлена в Монтгомері координатах P =
(X: Z), де Р = (X: Z), проективні координати і х = X / Z для Z ≠ 0 .
Визначено операцію додавання наступним чином:

P3 ( x3 , y3 ) = P1 ( x1 , y1 ) + P2 ( x2 , y2 ) ,

 x −x 
( 2x1 + x2 + A)( y2 − y1 ) − B ( y2 − y1 ) − y
де x3 = B  2 1  − A − x1 − x2 , y3 =
1
3
x2 − x1
( x2 − x1 )
 y2 − y1 
2

3
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Добуток визначається співвідношенням:
P3 = 2 * P1 ,

де x3

(x
=
4x ( x

2
1

1

2
1

− 1)

2

+ Ax1 + 1)

, y3 =

( 2 x1 + x1 + A ) ( 3x12 + 2 Ax1 + 1)
2 By1

Протокол Діффі-Хеллмана, як відомо [6], є уразливим до атаки «Людина в
середині», тому запропоновано використання його посилену модифікацію. А саме
протоколу HMQV з вбудованою автентифікацією.
Розглянемо протокол у формі
HMQV. Нехай Аліса має статичну ключову пару (Wa , wa ) , де Wa її відкритий ключ
і wa її секретний ключ. Боб має статичну
ключову пару (Wb , wb ) з відкритим та секретним ключами відповідно. Визначимо
R . Нехай R = (x, y) буде точкою на еліптичній кривій зазначеного типу. Тоді
R = ( x mod 2 L ) + 2 L ,

де

 ( log 2 n ) + 1 
L=
,
2


і n є порядок використовуваного генератора точки P. Таким чином, R є перші L
бітів координати x для R. Визначимо кофактор h наступним чином:
G
,
h=
n
де |G| є порядок групи G, причому слід
врахувати, що з технічних причин має виконуватися вимога: gcd (n, h) = 1.
Протокол має наступний вигляд.
1) Аліса створює ключову пару
( Ra , ra ) генеруючи випадково ra і обчислюючи Ra = ra * P , де P - точка на еліптичній кривій (в нашому випадку у формі
Монтгомері, з операціями додавання та
добутку, що описані вище). Після цього
вона посилає тимчасовий відкритий ключ
H ( Ra ) Бобу, де Н(Ra) значення хешфункції.
2) Боб створює ключову пару
( Rb , rb ) генеруючи випадково rb і обчис-

B ( 3x12 + 2 Ax1 + 1)

3

−

( 2 By1 )

3

.

люючи Rb = rb * P . Після створення пари
він посилає свій тимчасовий відкритий
ключ H ( Rb ) Алісі.
3) Аліса перевіряє, що тимчасовий
відкритий ключ Rb належить групі G, а
також те що Rb не є нульовим елементом.
Після цього обчислює груповий елемент
K a b , як

Ka b = h * sa * Sb ,
де

sa = (ra + Ra wa ) mod n, Sb = Rb + RbWb .
Якщо Ka b = 0 , Аліса відхиляє дані,
що отримано від Боба. В іншому випадку,
вона приймає обчислений результат, як
загальний секретний ключ.
4) Боб перевіряє, що тимчасовий відкритий ключ Ra належить групі G, а також що Ra не є нульовим елементом. Обчислює груповий елемент Kb a , як
Ka b = h * sb * Sa
де sb = (rb + Rb wb ) mod n, Sa = Ra + RaWa .
Якщо Kb a = 0 , Боб відхиляє дані, що
отримано від Аліси. В іншому випадку,
він приймає обчислений результат, як загальний секретний ключ.
Саме використання хешування дозволяє зв’язати партнера з ключовим матеріалом. Таким чином, процес автентифікації стає вбудованим в протокол обміну ключами без використання цифрового підпису, який може ускладнювати протокол та вимагати значних витрат часу
(при створенні цифрового підпису та при
його верифікації).
Отже, використання мобільних медичних комплексів, як і мобільних терміналів в умовах надзвичайних ситуацій
вимагає організації системи безпеки передачі критичної медичної інформації.
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Тому у роботі розроблено модель побудови безпровідного терміналу підтримки
GSM зв’язку з вбудованою системою сучасного криптографічного захисту для
забезпечення надійної передачі конфіденційної медичної інформації між абонентами на базі використання криптографії
еліптичних кривих.
Висновки
Проведено аналіз існуючих моделей
організації віддаленого медичного обслуговування, що проводиться при відсутності можливості прямих консультацій лікаря у стаціонарних умовах. Визначено основні напрямки розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем медичного
призначення. Проведено дослідження організації захищеного каналу зв’язку між
лікарем,
хворим
та
лікаремконсультантом, що знаходиться в стаціонарних умовах шпиталю. Розроблено загальну структурно логічну та структурно-аналітичну модель системи захисту
медичної інформації, яка передається через мережу GSM. Розроблено модель побудови безпровідного терміналу підтримки GSM зв’язку з вбудованою системою
сучасного криптографічного захисту з використанням вдосконаленого протоколу
Діффі-Хеллмана та протоколу AES-256 в
режимі OFB для забезпечення надійної
передачі конфіденційної медичної інформації на базі використання криптографії
еліптичних кривих.
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УДК 004.652(045)
Впровадження NoSQL-системи в сучасну ІТ-індустрію / Вакуленко М.О., Моденов Ю.Б.
Стаття присвячена напрямку NoSQL (Not only Structured Query Language), його перевагам при
проектуванні та реалізації баз даних (БД) порівняно з MySQL. Розглянуто шляхи вирішення
проблем з масштабованістю та доступністю, для коректнішої роботи програм і додатків,
web-сайтів та інших продуктів, що мають у своїй структурі бази даних. При використанні
основних стратегій масштабування: реплікації та шардингу покращуються такі характеристики, як доступність, надійність зберігання даних, зменшення часу обробки інформації

УДК 004.652(045)
Внедрение NoSQL-системы в современную ИТ-индустрию/ Вакуленко М.А., Модэнов Ю.Б.
Статья посвящена направлению NoSQL (Not only Structured Query Language), его преимуществам при проектировании и реализации баз данных по сравнению с MySQL. Рассмотрены пути
решения проблем с масштабируемостью и доступностью, для корректной работы программ
и приложений, web-сайтов и других продуктов, имеющих в своей структуре базы данных.При
использовании репликации и шардинге улучшаются такие характеристики баз данных: доступность, надежное хранение данных, уменьшение времени обработки информации

УДК 004.652(045)
The introduction of NoSQL-system in the modern IT-industry/ Vakulenko M.,
Modenov Y.
The article is dedicated to NoSQL (Not only Structured Query Language), it’s advantages in the
design and implementation of databases compared with MySQL. Considered the ways of solving some
problems of scalability and availability for correct work programs and applications, web-sites, and
other products that are involve the structure of the database.When you are using replication and
sharding, you can improve such characteristics of databases as: accessibility, reliable data storage
and decreasing processing time of information

УДК 519.615:004.75(045)
Розв’язання гідродинамічної задачі за методом багатоточкового пошуку у
розподіленому обчислювальному середовищі / Глазок О.М., Квач М.М.
Запропоновано багатоточковий метод чисельного розв’язання гідродинамічної задачі та розглянуто задачу оптимізації розподілу обчислювального навантаження між вузлами
розподіленого обчислювального середовища при реалізації цього методу. Використання запропонованого методу дозволяє обійти локальні мінімуми цільової функції та оптимізувати використання обчислювальних ресурсів

УДК 519.615:004.75(045)
Решение гидродинамической задачи методом многоточечного поиска в распределенной вычислительной среде / Глазок А.М., Квач М.М.
Предложен многоточечный метод численного решения гидродинамической задачи. Рассмотрена задача оптимизации распределения вычислительной нагрузки между узлами распределенной вычислительной среды при реализации этого метода. Использование предложенного метода позволяет обойти локальные минимумы целевой функции и оптимизировать использование вычислительных ресурсов
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UDC 519.615:004.75(045)
Solving a hydrodynamic problem on a method of multipoint search in a distributed
computing environment / Glazok O.M., Kvach M.M.
The method of multipoint search for numerical solution of a hydrodynamic problem is offered. The
problem of optimization of partition of calculation load between the nodets of the distributed
computing environment at realization of this method is considered. The use of the offered method
allows to go round local minimums of the target function and optimize the use of computing resources

УДК 004.67
Оптимизация доступа к распределённым страницам памяти в cloud computing
системах основанных на shared everything архитектуре используя метод разгрузки
очередей /Гусев Е. И.
Реализованная в Oracle RAC shared everything архитектура использует наиболее перспективный на сегодня способ обработки общего ресурса в Cloud Computing СУРДБ при обслуживании
OLTP трафика. В данной работе рассмотрен вариант оптимизации этого подхода, повышающий устойчивость на коллапс традиционных алгоритмов обработки общих страниц

УДК 004.67
Оптимізація доступу до розподілених сторінок пам'яті в Cloud Computing системах
заснованих на shared everything архітектурі використовуючи метод розвантаження черг / Гусєв Є.І.
Реалізована в Oracle RAC shared everything архітектура використовує найбільш перспективний
на сьогодні спосіб обробки загального ресурсу в Cloud Computing СУРДБ при обслуговуванні
OLTP трафіку. У даній роботі розглянуто варіант оптимізації цього підходу, який підвищує
стійкість на колапс традиційних алгоритмів обробки загальних сторінок

UDC 004.67
Optimizing access to distributed memory pages in cloud computing systems based on
shared everything architecture by using the method of discharge queue / Gusev E.I.
Shared everything architecture implemented in Oracle RAC is now one of the most perspective access
methods to shared resource in RDMBS when processing OLTP traffic. This paper considers
optimization of traditional approach to shared pages, to decrease probability of lock collapse in
context of shared pages processing and increase system stability

УДК 629.733.5 (045)
Багатокритеріальна оптимізація руху автоматично керованого аеростатичного
літального апарату / Гусинін В.П., Гусинін А.В., Тачиніна О.М.
Запропоновано підхід до багатокритеріальної оптимізації керування рухом багаторежимного
автоматично керованого аеростатичного літального апарату. Підхід засновано на
використанні математичного апарату диференціальних перетворень функцій та рівнянь і
скалярної згортки часткових критеріїв за нелінійною схемою компромісів. Проведено
моделювання процесу набору заданої висоти за синтезованим алгоритмом керування вектором
тяги, врахуванням мінімізації витрат енергії та досягнення максимально припустимої
горизонтальної швидкості у кінці набору висоти

УДК 629.733.5 (045)
Многокритериальная оптимизация движения автоматически управляемого аэростатического летательного аппарата / Гусынин В.П., Гусынин А.В., Тачинина Е.Н.
Предложен подход к многокритериальной оптимизации управления движением
многорежимного автоматически управляемого аэростатического летательного аппарата.
Подход основан на использовании математического аппарата дифференциальных
преобразований функций и уравнений и скалярной свертки частных критериев по нелинейной
схеме компромиссов. Проведено моделирование процесса набора заданной высоты с
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синтезированным алгоритмом управления вектором тяги, учетом минимизации расхода
энергии и достижения максимально допустимой горизонтальной скорости в конце набора
высоты

UDC 629.733.5 (045)
Multicriteria motion optimization of automatically controlled aerostatic vehicle /
Gusynin V., Gusynin A., Tachinina H.
An approach to the multicriteria motion optimization of multimode automatically controlled aerostatic
vehicle is offered. The approach is based on the mathematical apparatus of differential transformation
of functions and equations and scalar convolution of partial criteria under the nonlinear scheme of
compromises. Simulation of ascent trajectory using synthesized thrust vector control algorithm and
with taking into account the minimization of energy consumption and achieving of maximum
horizontal velocity at the end of the vehicle ascent has been conducted

УДК 519.852.35:004.7
Алгоритми узгодження трафіку в комп’ютерній мережі / Жуков І.А., Печурін М.К., Кондратова Л.П., Печурін С.М.
Досліджено можливість зведення потокових алгоритмів до розв’язання систем лінійних
алгебраїчних рівнянь. Спосіб визначення допустимого потоку в комп’ютерній мережі на основі
систем лінійних алгебраїчних рівнянь забезпечують розв’язок, співставлений з результатом
виконання відомих алгоритмів пошуку потоків мінімальної вартості і максимальних потоків

УДК 519.852.35:004.7
Алгоритмы согласования трафика в компьютерной сети / Жуков И.А., Печурин Н.К., Кондратова Л.П., Печурин С.Н.
Исследовано возможность сведения потоковых алгоритмов к решению систем линейных алгебраических уравнений. Способ определения допустимого потока в компьютерной сети на
основе систем линейных алгебраических уравнений обеспечивает решение, сопоставимое с результатом выполнения известных алгоритмов поиска потоков минимальной стоимости и
максимальных потоков

UDC 519.852.35:004.7
The algorithms coordinating traffic in computer network / Zhukov I.A., Pechurin N.K.,
Kondratova L. P., Pechurin S.N.
In this article there is examined the possibility to bring to the stream algorithms for solving systems of
linear algebraic equations. A way to determine the allowable flow in a computer network on a base of
the linear algebraic equations system provides a solution comparable to the result of a well-known
algorithms to search minimum cost streams and maximum streams

УДК 621.396
Оцінка впливу навмисних завад на системи радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти / Кадет Н.П., Лютов В.В., Зірка М.В., Шишацький А.В.
Оцінено вплив різних видів навмисних завад на функціонування систем радіозв’язку з
псевдовипадковою перестройкою робочої частоти. Наведені оптимальні параметри завад для
придушення систем радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти

УДК 621.396
Оценка влияния умышленных помех на системы радиосвязи с псевдослучайной
перестройкой рабочей частоты / Кадет Н.П., Лютов В.В., Зирка М.В., Шишацкий А.В.
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Оценено влияние различных видов умышленных помех на функционирование систем радиосвязи
с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Приведенные оптимальные параметры
помех для подавления систем радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты

UDC 621.396
Assessment of the influence of intentional interference on the radio communication
system with pseudorandom rearrangement of the operating frequency / Kadet N.P.,
Zirka M.V, Lyutov V.V, Zirka M.V, Shyshatskiy A.V.
Influence of different kinds of intentional interference on functioning of radio communication systems
with pseudorandom rearrangement of the operating frequency is estamated. Optimal parameters of
interference for suppressing radio communication systems with pseudorandom rearrangement of the
operating frequency are presented

УДК 004.052:004.738.2 (045)
Анализ технологий проектирования информационных систем / Кирхар Н.В.
Рассмотрены задачи анализа использования проектировщиками определенной технологии
проектирования, согласно масштаба и особенностей разрабатываемого проекта.
Производительность является главным фактором, определяющим эффективность системы.
Хорошее проектное решение служит основой высокопроизводительной системы

УДК 004.052:004.738.2 (045)
Аналіз технологій проектування інформаційних систем / Кірхар Н.В.
Розглянуто завдання аналізу використання проектувальниками певної технології
проектування, відповідно масштабу та особливостям розроблюваного проекту.
Продуктивність є головним чинником, що визначає ефективність системи. Гарне проектне
рішення служить основою високопродуктивної системи

UDK 004.052:004.738.2 (045)
Analysis of information systems design technologies / Kirkhar N.V.
The problem of analysis of the use of certain technologies designers design features in accordance
with the scale and development projects. Productivity is a key factor in determining the efficiency of
the system. Good project design is the basis of high-performance systems

УДК 519.872
Замкнена система обслуговування D / M / 1 / 0 / n з повторенням заявок
ба О.В.

/ Ко-

Ключові слова: замкнена система масового обслуговування з поверненням заявок, джерела навантаження, детермінований вхідний потік, багатовимірний марковський процес, показники
функціонування. Досліджується одноканальна замкнена система масового обслуговування з
повторенням, скінченим числом джерел навантаження та детермінованими вхідними потоками. Побудований багатовимірний марковський процес, визначені показники функціонування

УДК 519.872
Замкнутая система обслуживания
ба Е.В.

D / M / 1 / 0 / n с повторением заявок / Ко-

Ключевые слова: замкнутая система массового обслуживания с возвращением заявок, источники нагрузки, детерминированный входящий поток, многомерный марковский процесс, показатели функционирования.Исследуется одноканальная замкнутая система массового обслуживания с повторением, конечным числом источников нагрузки и детерминированными входящими потоками. Построен многомерный марковский процесс, определены показатели функционирования системы
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UDC 519.872
Closed retrial queueing system D / M / 1 / 0 / n

/ Koba О.V.

Key words: closed retrial queueing system, traffic sources, determibistic input flow, multi-demensional
Marcow process, functioning characteristics.Single channel closed retrial queueing system with finite
number of traffic source and deterministic input flows is investigated. Multi-dimensional Markov
process is constructed and system functioning characteristics were determined

УДК 519.872:004.67(045)
Математична модель комп’ютерної мережі з адаптивним протоколом випадкового
множинного доступу / Коба О.В., Сябрук І.М.
Побудовано математичну модель функціонування комп’ютерної мережі з адаптивним протоколом випадкового множинного доступу. Використовуючи схеми переходів із стану в стан,
побудовано систему рівнянь для стаціонарних станів та вказано її розв’язок. Як результат
отримано продуктивність комп’ютерної мережі

УДК 519.872:004.67(045)
Математическая модель компьютерной сети с адаптивным протоколом случайного множественного доступа / Коба Е.В., Сябрук И.Н.
Построена математическая модель функционирования компьютерной сети с адаптивным
протоколом случайного множественного доступа. Используя схемы переходов из состояние в
состояние , построена система уравнений для стационарных состояний и указано ее решение.
Как показатель функционирования получена производительность компьютерной сети

UDC 519.872:004.67(045)
Mathematical model of computer networks with adaptive random multiple access
protocol / Koba E.V, Syabruk I.M.
Mathematical model of functioning of computer networks with adaptive random multiple access
protocol was built. Using the navigation scheme of the State in the State, built system of equations for
stationary states and indicated its decision. As an indication of the functioning was received
performance of a computer network

УДК 519.233.2: 621.391.83 (045)
Методичний підхід для тестування статистичних даних на лінійність / Кузьмин В.М., Соломенцев О.В., Заліський М.Ю.
Розглянуто методичний підхід для тестування статистичних даних на лінійність під час вирішення задач обробки експериментальних даних в системах експлуатації технічних комплексів

УДК 519.233.2: 621.391.83 (045)
Методический подход для тестирования статистических данных на линейность /
Кузьмин В.Н., Соломенцев А.В., Залисский М.Ю.
Рассмотрен методический подход для тестирования статистических данных на линейность
во время решения задач обработки экспериментальных данных в системах эксплуатации технических комплексов

UDC 519.233.2: 621.391.83 (045)
The methodical approach to testing the linearity of statistical data / Kuzmin V.M.,
Solomentsev O.V., Zaliskyi M.Yu.
The paper deals with methodical approach to testing the linearity of statistical data incase of solving
problems of data processing in operation systems of different technical complexes
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УДК 004.4:631.1(045)
Аналіз та перспективи розвитку сучасних геоінформаційних рішень для оптимізації ведення сільського господарства / Курочкін В. М.
Проведено аналіз існуючих геоінформаційних систем, їх можливості та сфери застосування,
виявлено тенденції до розробки глобальних геоінформаційних систем, з потужними апаратом
аналізу на основі зібраних даних та візуалізації результатів. Проте не реалізовано потенціал
обробки цифрових зображень у поєднанні з геоданими і загальний рівень складності використання систем є досить високим. Розглянуто перспективи розвитку спеціалізованих геоінформаційних систем

УДК 004.4:631.1(045)
Анализ и перспективы развития современных геоинформационных решений для
оптимизации ведения сельского хозяйства / Курочкин В. М.
Проведен анализ существующих систем, их возможности та сферы применения, выявлены
тенденции к разработке глобальных геоинформационных систем, з мощным аппаратом анализа на основе собранных данных и визуализации результатов. Но не реализован потенциал обработки цифровых изображений в контексте работы с геоданными и общий уровень сложности использования систем достаточно высок. Рассмотрено перспективы развития специализированных геоинформационных систем

UDC 004.4:631.1(045)
Modern geoinformational solutions capabilities and prospect analysis in context of
agricultutral needs / Kurochkin V.
The analysis of the existing systems, of their capabilities and application areas has been held,
followed by identification of tendencies for development of global geoinformation systems with a
powerful apparatus for analysis based on accumulated data and on results` visualization. However,
the potential of digital image processing in the context of geodata analysis not realized and the
complicity of the existing systems is decent. The prospects of specialized geoinformational
development systems considered

УДК 681.372
Розв’язання задач статистичної оптимізації розподілу пропускних здатностей гетерогенних мереж / Ладигіна О.А.
Розв’язуються задачі статистичної оптимізації обслуговування трафіку в симплексних, дуплексних, багатоканальних системах гетерогенних інфокомунікаційних мереж за критерієм
середнього ризику. Наведено приклади порівняльного аналізу рішення задачі статистичної оптимізації обслуговування трафіку оптимального режиму з неоптимальним

УДК 681.372
Решение задач статистической оптимизации распределения пропускных способностей гетерогенных сетей / Ладыгина О.А.
Решаются задачи статистической оптимизации обслуживания трафика в симплексных, дуплексных, многоканальных системах гетерогенных инфокоммуникационных сетей по критерию
среднего риска. Приведены примеры сравнительного анализа решения задачи статистической
оптимизации обслуживания трафика оптимального режима с неоптимальным

УДК 681.372
Problem solving statistical optimization of capacity allocation heterogeneous networks /
Ladygina O.A.
Problem solving of statistical optimization of traffic service in simplex, duplex, multi-channel systems
infocomm heterogeneous networks by the criterion of average risk. Listed examples of the comparative
analysis of solving the problem of statistical optimization of the optimal mode of traffic service with
suboptimal
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УДК 621.396.4
Нова інтерпретація функціоналу узагальненої роботи в задачах оптимального керування малогабаритними безпілотними літальними апаратами / Лисенко А.І.,
Тачиніна О.М., Назаренко Е.В.
Запропоновано нову інтерпретацію функціоналу узагальненої роботи в задачах оптимального
керування малогабаритними безпілотними літальними апаратами

УДК 621.396.4
Новая интерпретация функционала обобщенной работы в задачах оптимального
управления малогабаритными беспилотными летательными аппаратами / Лысенко А.И., Тачинина Е.Н., Назаренко Э.В.
Предложена новая интерпретация функционала обобщенной работы в задачах оптимального
управления малогабаритными беспилотными летательными аппаратами

UDC 621.396.4
The new interpretation of generalized operation functional for optimal control of smallsized unmanned aerial vehicles / A. Lysenko, H. Tachinina, E. Nazarenko.
This paper proposes the new interpretation of generalized operation functional for optimal control of
small-sized unmanned aerial vehicles

УДК 004.056:331.211.54(045)
Особливості використання криптовалюти в світі та в Україні / Мазур В.І., Іванкевич О.В.
Розглянуто проблеми використання криптовалюти в міжнародній та вітчизняній фінансовій
сфері. Проведено детальний огляд етапів становлення криптовалюти в світі та Україні.
Зроблено аналіз природи криптовалюти. Приділено увагу огляду основних видів криптовалюти
та особливостям їхнього використання. Проаналізовано процес імплементації криптовалюти
в фінансовій сфері України

УДК 004.056:331.211.54(045)
Особенности использования криптовалюты в мире и в Украине / Мазур В.И.,
Иванкевич А.В.
Рассмотренны проблемы использования криптовалюты в международной и отечественной
финансовой сфере. Проведен подробный обзор этапов становления криптовалюты в мире и
Украине. Сделан анализ природы криптовалюты. Уделено внимание обзору основных видов
криптовалюты и особенностям их использования. Проанализирован процесс имплементации
криптовалюты в финансовой сфере Украины

UDC 004.056:331.211.54(045)
Specification of cryptocurrency usage in Ukraine and worldwide / Mazur V.I.,
Ivankevich O.V
Issues of crypto currencies usage in international and domestic financial systems are considered in the
article. Detailed review of crypto currency stages development in Ukraine and abroad was provided.
Analysis of crypto currency nature was made. It was paid attention to the description of basic kinds of
crypto currencies and specifications of their usage. Process of crypto currency implementation in
financial system of Ukraine was reviewed.

УДК 004.942
Комп’ютерне моделювання глобальних навігаційних супутникових систем / Муригін С.Ю., Зудов О.М., Горіна В.В.
Описано методику комп’ютерного моделювання глобальних навігаційних супутникових систем, які можуть бути використані як у навчальних цілях для розуміння сучасних принципів по-
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будови телекомунікацій, так і для створення різноманітних програмних продуктів, таких як
навігатори, трекери, локаційні монітори тощо. Розроблено веб-орієнтований програмний
комплекс для компʼютерної симуляції роботи існуючих глобальних навігаційних супутникових
систем як у реальному масштабі часу, так і у прискореному масштабі

УДК 004.942
Компьютерное моделирование глобальных навигационных спутниковых систем /
Муригін С.Ю., Зудов О.М., Горіна В.В.
Описаны методики компьютерного моделирования глобальных навигационных спутниковых
систем, которые могут быть использованы как в учебных целях для понимания современных
принципов построения телекоммуникаций, так и для создания различных программных продуктов, таких как навигаторы, трекеры, локационные мониторы и др. Разработан webориентированный программный комплекс для компьютерной симуляции работы существующих глобальных навигационных спутниковых систем как в реальном масштабе времени, так и
в ускоренном масштабе

UDC 004.942
Computer modeling of global navigation satellite systems / Muryhin S.Yu., Zudov O.M.,
Horina V.V.
The techniques of computer modeling of global navigation satellite systems have been designed. They
can be used both for educational purposes for better understanding of modern principles of
telecommunications building and for creation a variety of software products, for example navigators,
GPS trackers, locating monitors etc. A web-based software package for computer simulation of
existing global navigation satellite systems both in real-time mode and accelerated time scale as well

УДК 629.7.014-519:004(045)
Інформаційна технологія визначення області бачення камери цільового призначення безпілотного повітряного судна / Нічіков Є.П., Чирков А.В.
Розроблено інформаційну технологію визначення області бачення камери цільового призначення безпілотного повітряного судна. Розроблено архітектуру програмного забезпечення, що дозволить отримувати вхідні дані для реалізації запропонованих методів як із локальних джерел
(наприклад, локальні файли відео та логів телеметрії), так і з відповідних камер та сенсорів
безпілотного повітряного судна або з симулятора

УДК 629.7.014-519:004(045)
Информационная технология определения области видения камеры целевого назначения беспилотного воздушного судна / Ничиков Е.П., Чирков А.В.
Разработана информационная технология определения области видения камеры целевого назначения беспилотного воздушного судна. Разработана архитектура программного обеспечения, которая позволит получать исходные данные для реализации предложенных методов как
из локальных источников (например, локальные видео файлы и логи телеметрии) так и из соответствующих камер и сенсоров беспилотного воздушного судна или из симулятора

UDC 629.7.014-519:004(045)
Information technology of detection viewpoint of camera of unmanned aerial vehicle /
Nichikov E.P., Chyrkov A.V.
An information technology of detection viewpoint of camera of unmanned aerial vehicle developed.
Software architecture allows receive input data for the implementation of the proposed methods both
from local sources (ie local video files and logs of telemetry) and from the cameras and unmanned
aerial vehicle sensors or from simulator
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УДК 004:656.614.2
Особливості клієнт-серверної технології бронювання автобусних місць у міжміському сполученні / Олещенко Л.М., Радченко К.О., Ружевський М.С., Шроль А.Ю.
Описано особливості клієнт-серверної технології бронювання місць водієм автобуса за допомогою розробленого програмного продукту для мобільних пристроїв та планшетів на базі операційної системи Android. Додаток дозволяє водію у міжміському сполученні відправляти дані
про зайняті місця у салоні під час руху автобуса на сервер АТП, має зручний інтерфейс користувача. Для клієнт-серверної взаємодії використано можливості Android Studio та Android
SDK

УДК 004:656.614.2
Особенности клиент-серверной технологии бронирования автобусных мест в междугородном соединении / Олещенко Л.М., Радченко К.О., Ружевский М.С., Шроль
А.Ю.
Описаны особенности клиент-серверной технологии бронирования мест водителем автобуса
с помощью разработанного программного продукта для мобильных устройств и планшетов
на базе операционной системы Android. Приложение позволяет водителю в междугородном
соединении отправлять данные о занятых местах в салоне во время движения автобуса на
сервер АТП, имеет удобный интерфейс пользователя. Для клиент-серверного взаимодействия
использованы возможности Android Studio и Android SDK

UDС 004:656.614.2
Features client-server bus seats reservation technology in the long-distance connection /
Oleschenko L., Radchenko К., Ruzhevskyi М., Shrol А.
There is description of the features of the client-server technology of booking places by a bus driver
with the help of the developed software for mobile devices and tablets based on Android operating
system. The application allows the driver of the long-distance connection to send data about the
occupied seats in a salon during the movement of the bus on the MTE server. The application has a
user-friendly interface. For client-server communication capabilities Android Studio and Android
SDK are used.

УДК 004.055(045)
Етапи розробки статичних веб-сайтів/ Троян А.М., Моденов Ю.Б.
Стаття присвячена сучасним проблемам, з якими стикаються веб-розробники при створенні
сайту. Більшість помилок, збоїв і затримок роботи сайту виникають через його некоректної
реалізації. В результаті аналізу якості етапів розробки веб-сайту були визначені основні характеристики, які слід врахувати при розробці веб-сайту, що б досягти високої якості, а саме:
структурованість і грамотність контенту, валідність коду, кроссбраузерность, інтерактивність, динамічність, зручна для користувача навігація і багато іншого

УДК 004.055(045)
Этапы разработки статических веб-сайтов/ Троян А.Н., Модэнов Ю.Б.
Статья посвящена современным проблемам, с которыми сталкиваются веб-разработчики
при создании сайта. Большинство ошибок, сбоев и задержек работы сайта возникают из-за
его некорректной реализации. В результате анализа качества этапов разработки веб-сайта
были определенны основные характеристики, которые следует учесть при разработке вебсайта, что бы достичь высокого качества, а именно: структурированность и грамотность
контента, валидность кода, кроссбраузерность, интерактивность, динамичность, удобная
для пользователя навигация и многое другое

UDC 004.055(045)
Stages of development of static web sites / Troian A., Modenov Y.
Article is dedicated to modern problems, which web-developers have to solve during site creation.
Most errors, failures and slow work of the site appear because of incorrect creation. As the result
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were identified main characteristics, which should be considered when designing a website, to reach
the highest quality, for example: structure and literacy content, validating code, cross-browsing
compatibility, interactivity, dynamism, easy user navigation etc

УДК 004.056
Захист критичної медичної інформації в телекомунікаційних мережах GSM типу
на базі еліптичних кривих/ Юдін О.К., Ільєнко А.В., Зюбіна Р.В., СергеєвГорчинський О.О.
Проведено аналіз існуючих моделей організації віддаленого медичного обслуговування, що проводиться при відсутності можливості прямих консультацій лікаря у стаціонарних умовах.
Визначено основні напрямки розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем медичного
призначення. Проведено дослідження організації захищеного каналу зв’язку між лікарем, хворим та лікарем-консультантом, що знаходиться в стаціонарних умовах шпиталю. Розроблено
загальну структурно логічну та структурно-аналітичну модель системи захисту медичної
інформації, яка передається через мережу GSM. Розроблено модель побудови безпровідного
терміналу підтримки GSM зв’язку з вбудованою системою сучасного криптографічного захисту з використанням вдосконаленого протоколу Діффі-Хеллмана та протоколу AES-256 в режимі OFB для забезпечення надійної передачі конфіденційної медичної інформації на базі використання криптографії еліптичних кривих

УДК 004.056
Защита критической медицинской информации в телекоммуникационных сетях
GSM типа на базе эллиптических кривых / Юдин А.К., Ильенко А.В., Зюбина Р.В.,
Сергеев-Горчинский А.А.
Проведен анализ существующих моделей организации удаленного медицинского обслуживания,
который проводится при отсутствии возможности прямых консультаций врача в стационарных
условиях.
Определены
основные
направления
развития
информационнотелекоммуникационных систем медицинского назначения. Проведено исследование организации защищенного канала связи между врачом, больным и врачом-консультантом, который
находится в стационарных условиях госпиталя. Разработано общую структурно- логическую
и структурно-аналитическую модель системы защиты медицинской информации, которая
передается через сеть GSM. Разработана модель построения беспроводного терминала поддержки GSM связи с встроенной системой современнй криптографической защиты с использованием усовершенствованного протокола Диффи-Хеллмана и протокола AES-256 в режиме
OFB для обеспечения надежной передачи конфиденциальной медицинской информации на базе
использования криптографии эллиптических кривых

UDC 004.056
Protecting critical health information in telecommunication networks of GSM type
based on elliptic curves / O.K. Yudin, A.V. Ilienko, R.V. Ziubina, O.O. SergeevHorchynskyi
The process of organization of remote health care in the absence of the possibility of checks by a
medical specialist was analyzed. The main directions of telemedicine development were determined. In
terms of organization a secure communication channel between a doctor who works with the patient
and physician consultant, systems and channels of data transferring were reviewed. The general
scheme of protection system of information transmitted over the GSM network was developed. The
model for building the wireless terminal support GSM communication with a built-in system of
modern cryptographic protection using the improved Diffie-Hellman key agreement protocol and
AES-256 in OFB mode to provide secure transmission of confidential medical information between
subscribers based on the use of elliptic curve cryptography was created
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УДК 004.415 (045)
Методика определения релевантности текстовых выражений в информационных
системах / Бадерина Л.Н.
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которая позволит определить соотношение между терминами.
УДК 004.415 (045)
Definition of relevance of text expressions in information systems / Badyoryna L.
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(шрифт Times new roman (Bold) 14).
Назва організації
(шрифт Times New Roman (Bold) 12).
e-mail:
(шрифт Times New Roman 12).
Текст анотації: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 Italic (з відступами зліва і
справа по 0,5 см)
Ключові слова: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 (з відступами зліва і справа по
0,5 см)
Відступ першої строки – 1 см.
Заголовки: Arial (Bold Italic) 12.
Текст статті виконується у форматі А4
Вирівнювання по ширині. Сторінки не
(210x297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін у
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інтервалом.
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1

∆τ r =

H

1

H

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

λ ((1 − ρ r )(1 − ρor )) 1−H

Рис. 1. Назва
Таблиця 1. Назва

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

Таблиця 2. Назва

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

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

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

(1)
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