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УДК 004.67                 А.А. Крамов, 
                 С.Д.Погорілий 

  
МЕТОДИ ЕКСТРАКЦІЇ СТРУКТУРОВАНИХ ДАНИХ З ВЕБ-СТОРІНОК 

 
Методи екстракції структурованих даних з веб-сторінок використову-

ються для виділення даних, необхідних користувачу, серед множини HTML-
сторінок. Зважаючи на постійне збільшення обсягу інформації та відсутність 
стандартизованого формату представлення даних в мережі Internet, варто 
звернути увагу на неконтрольовані методи екстракції даних, які полягають у 
відсутності аналізу розмітки веб-сторінок користувачем власноруч. Неконт-
рольовані методи екстракції даних дозволяють виявити дані серед множини 
веб-сторінок, сформованих спільним сценарієм, але різними наборами даних. 

В роботі проаналізовано основні методи екстракції структурованих даних 
з множини веб-сторінок. Розглянута класифікація методів за ступенем авто-
матизації (фактору впливу користувача) процесу формування шаблону. Де-
тально описані принципи роботи основних неконтрольованих методів 
(Roadrunner, FiVaTech, Trinity), розглянуті їхні переваги та недоліки. Обґрунто-
вано переваги використання методу Trinity порівняно з іншими методами. 

Ключові слова: екстракція даних; методи екстракції даних; класифікація ме-
тодів екстракції даних; генерація шаблону веб-сторінок; тернарне дерево HTML-
сторінки; формування регулярного виразу. 

 
Вступ  
Зважаючи на постійне збільшення кількості веб-ресурсів, інформаційний по-

шук в мережі Internet зіштовхується з проблемою обробки Big Data — великого 
обсягу неструктурованих даних (множини HTML-сторінок). Необхідність роботи 
з Big Data спонукає різноманітні компанії створювати спеціальні застосування та 
сервіси для пошуку та перетворення інформації з веб-сторінок у структуровані 
дані. Такі застосування допомагають аналізувати поточну ситуацію на ринку чи 
планувати власну стратегію розвитку компаній. Основною проблемою автомати-
зованої екстракції структурованих даних з веб-сайтів, з якою зіштовхуються за-
стосування, є відсутність стандартизованого формату представлення даних. Пе-
вні веб-сайти містять прикладні програмні інтерфейси для обміну даними зі сто-
ронніми застосуваннями, однак, формат та структура представлення даних неу-
ніфіковані. З метою вирішення цієї проблеми організацією W3C була запропоно-
вана нова концепція — семантичний веб, що полягає у стандартизації форматів 
семантичного опису даних [1]. Впровадження метаданих на веб-ресурсах дозво-
лить пошуковим системам здійснювати більш ефективний пошук даних, релева-
нтних запиту користувача, адже не буде необхідності у виявленні структурованих 
даних на веб-сторінці. На даний момент процес впровадження нової концепції 
знаходиться ще на проміжному етапі: лише 40% веб-сайтів використовують мік-
ророзмітку, RFDa, JSON-LD тощо [2]. 

Завданням зазначених вище застосувань є знаходження корисних даних 
(даних, які цікавлять користувача) серед множини HTML-сторінок. Наприклад, 
при пошуку користувачем статей за певною тематикою корисними даними є на-
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зва статті, автори, анотація, ключові слова, перелік посилань. Під корисними да-
ними також можна розуміти набори структурованих даних, за допомогою яких 
серверним сценарієм була сформована вихідна HTML-сторінка. Варто відзначи-
ти, що користувачу необхідні дані, унікальні для кожної веб-сторінки: йому непо-
трібна спільна для всіх сторінок інформація про меню сайту. Таким чином, зада-
чу пошуку корисних даних серед множини HTML-сторінок можна трактувати як 
задачу знаходження (екстракції) наборів даних, які використовуються серверним 
сценарієм, спільним для вхідних HTML-сторінок, для формування відповіді на 
запит. Завданням методів екстракції структурованих даних є формування зага-
льного шаблону веб-сторінок, який дозволяє виявити спільні елементи розмітки 
та екстрагувати змінні (корисні) набори даних. 

В роботі здійснюється класифікація та порівняльний аналіз основних методів 
екстракції структурованих даних з множини HTML-сторінок, сформованих спіль-
ним серверним сценарієм, але різними наборами даних. Обґрунтовується доці-
льність використання певних методів екстракції даних. 

 
Порівняльний аналіз методів екстракції структурованих даних  

з веб-сторінок 
Основним завданням методів екстракції даних з веб-сторінок є генерація 

шаблону, або обгортки (wrapper). Шаблон формується як регулярний вираз для 
узагальнення всіх вхідних HTML-сторінок. Застосування регулярного виразу до 
колекції веб-сторінок дозволяє екстрагувати змінні значення, відповідні структу-
рованому набору даних. Залежно від ступеню впливу користувача на процес 
формування шаблону методи екстракції даних поділяють на наступні [3]: 

1) методи екстракції даних власноруч; 
2) контрольовані методи; 
3) напівконтрольовані методи; 
4) неконтрольовані методи. 
Для екстракції даних власноруч користувач здійснює формування шаблону 

за допомогою аналізу об’єктної моделі HTML-сторінки самостійно. Генерація ша-
блону контрольованими методами відбувається завдяки аналізу набору марко-
ваних веб-сторінок з передбачуваним вихідним результатом (навчання з вчите-
лем). Напівконтрольовані методи використовують водночас набори маркованих 
і немаркованих прикладів (різновид навчання з вчителем). Формування шаблону 
неконтрольованими методами здійснюється за рахунок аналізу виключно нема-
ркованих веб-сторінок, які класифікуються автоматично (навчання без вчителя). 
На рис. 1 [3] зображено методи екстракції даних з веб-сторінки згідно з розгляну-
тою вище класифікацією. 
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Рис. 1 — Класифікація методів екстракції інформації з веб-сторінок 

 
Розглянемо принципи роботи основних неконтрольованих методів екстракції 

структурованих даних з веб-сторінок. 
Roadrunner. Метод Roadrunner [4], як і всі інші неконтрольовані методи, ос-

нований на припущенні, що у випадку генерації веб-сторінки за допомогою різно-
го набору даних можливо знайти закономірність (шаблон), яка дозволить здійс-
нити обернену операцію: виявити структуровані дані, які використовувалися для 
генерації сторінки. Виявлення шаблону сторінки здійснюється за допомогою 
аналізу відповідності двох HTML-сторінок одна одній. В аналізі використовується 
підхід, який автори Roadrunner називають ACME (Align, Collapse under Mismatch, 
and Extract), який дозволяє обробляти одночасно лише два об’єкти: зразок та 
обгортку, що входять до множини вхідним HTML-сторінок. Підхід ACME полягає 
у пошуку спільних і різних елементів розмітки обгортки та зразку. У випадку де-
тектування невідповідності (певний символ зразку не відповідає правилам розмі-
тки обгортки) вирішення проблеми здійснюється шляхом узагальнення обгортки 
за допомогою регулярних виразів. Процес узагальнення відбувається до тих пір, 
поки отримана обгортка повністю не відповідатиме зразку. Можливі два типи не-
відповідності елементів розмітки: невідповідність рядків та невідповідність тегів. 

Узагальнення елементів HTML-сторінки здійснюється за допомогою регуля-
рних виразів без операції об’єднання (union-free regular expressions — UFRE). 
Алфавіт регулярних виразів представлений наступною множиною символів: 

. Елементи множини відповідають наступним компонен-

там розмітки HTML-сторінки:  описує внутрішній текст тегів,  відпові-

дає списку тегів,  вказує на можливість відсутності компоненту розмітки на сто-

рінці. На рис. 2 [4] зображено приклад порівняння обгортки (зліва) та зразку 
(справа). 
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Рис. 2 — Порівняння обгортки та зразку методом Roadrunner 

 
Порівняння документів розпочинається з кореневих вузлів. Невідповідність 

внутрішнього тексту тегів описується виразом  (наприклад, рядок № 4). 

У випадку невідповідності тегів узагальнення відбувається так: 
1) аналізується можливість узагальнення обгортки за рахунок повторювано-

сті фрагменту розмітки. На рис. 2 такий фрагмент зображений у рядках № 20–25; 
2) якщо на попередньому кроці не вдалося здійснити узагальнення обгорт-

ки, тоді фрагмент розмітки позначається як додатковий. 
FiVaTech. Метод FiVaTech [5] був створений з метою виявлення шаблону 

сторінок, сформованих спільним CGI-сценарієм, у 2007 році. Аналогічно до ме-
тоду Roadrunner, для коректної роботи методу FiVaTech необхідне попереднє 
вирівнювання вхідних HTML-документів згідно зі специфікацією XHTML. Вирівня-
ні вхідні HTML-сторінки розглядаються методом як деревовидні структури — 
об’єктні моделі документів. Для опису шаблону використовуються 2 типи пред-
ставлення даних: 

1) базовий тип, який описує текстову інформацію (тег, рядок); 
2) множинний тип, який описує фрагменти розмітки, що мають властивість 

повторюваності. 
Основним завданням процесу знаходження шаблону методом FiVaTech є 

злиття всіх вхідних дерев в єдине шаблонне дерево. Розглянемо більш детально 
процес злиття дерев. 
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Спільний кореневий вузол вхідних дерев обирається як кореневий для шаб-
лонного дерева. Далі відбувається розширення вузла. Здійснюється збір всіх до-
чірніх вузлів першого рівня вхідних дерев у матрицю однорідності, де кожна ко-
лонка описує дочірні вузли для відповідного дерева. Потім виконуються чотири 
основні етапи трансформації матриці однорідності: розпізнавання однорідних 
вузлів (вузлів зі схожою розміткою), вирівнювання матриці однорідності, виді-
лення шаблону та злиття додаткових вузлів. 

Розпізнавання однорідних вузлів. На етапі розпізнавання однорідних вузлів 
порівнюються два вузли з однаковою назвою тегу. Для визначення однорідності 
здійснюється перевірка того, чи нормалізована відстань між деревами не пере-
вищує порогового значення. Всі однорідні вузли позначаються однаковим сим-
волом. 

Вирівнювання матриці однорідності. Здійснюється вирівнювання вузлів 
(символів) у матриці однорідності таким чином, щоб на кожному рівні були одна-
кові символи. Вихідним результатом є список вирівняних вузлів childList. Додат-
ково розпізнаються листкові вузли, які відповідають базовому типу даних. 

Виділення шаблону. У списку childList, одержаному на попередньому етапі, 
відбувається пошук фрагментів розмітки, що мають властивість повторюваності. 
У випадку знаходження такого фрагменту всі його появи, крім першої, видаля-
ються, а перша поява позначається як множинний шаблон. Результатом є зміне-
ний список вузлів, що не містить повторень. 

Злиття додаткових вузлів. Здійснюється пошук символів (вузлів), присутніх 
лише в певних колонках матриці однорідності. 

Процес побудови шаблонного дерева здійснюється у рекурсивний спосіб 
для сформованих дочірніх вузлів. Для формування шаблону (регулярного вира-
зу) відбувається прямий (префіксний) обхід шаблонного дерева. 

Trinity. Метод Trinity [6] був запропонований у 2014 році. На відміну від по-
передніх методів, Trinity розглядає вхідні HTML-сторінки як рядки, а не дерево-
видні структури. Формування загального шаблону веб-сторінок відбувається за 
допомогою побудови тернарного дерева. Вхідні рядки формують кореневий ву-
зол дерева. Спочатку відбувається пошук найдовших спільних частин рядків. У 
випадку знаходження таких частин, відбувається створення дочірніх елементів 
поточного вузла згідно з виявленим елементом шаблону. Створені вузли нази-
ваються префікс, розділювач і суфікс. Знайдена спільна частина рядків запису-
ється як значення поточного вузла. Значенням префіксу є частина рядка від по-
чатку рядка до початку спільного елемента шаблону; значення суфіксу — части-
на рядка від кінця спільного елементу до кінця рядка. Розділювач містить дані 
про ту частину рядка, що знаходиться між спільними елементами шаблону (у 
випадку декількох появ спільних елементів). Створені нові вузли дерева аналі-
зуються у рекурсивний спосіб до тих пір, поки не залишиться жодного спільного 
шаблону серед рядків вузла. 

Для формування шаблону здійснюється прямий (префіксний) обхід створе-
ного дерева. Шаблон формується зі значень вузлів та елементів регулярних ви-
разів. Всі змінні значення позначаються мітками. 

На рис. 3 [6] зображене тернарне дерево, сформоване для трьох вхідних 
HTML-сторінок. Вхідний набір веб-сторінок зберігається у вершині N1. Спочатку 
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здійснюється пошук найдовшого спільного шаблону, який на рис. 3 підкреслено 
лінією, серед рядків поточної вершини (N1). У випадку знаходження спільного 
шаблону створюються три вершини з префіксами (N2), розділювачами (N3) і су-
фіксами (N4). Значення префіксів є пустими рядками і позначаються символом 
e, адже спільні елементи рядків знайдено на початку вхідних документів верши-
ни N1. Всі спільні частини рядків зустрічаються тільки одного разу, тому розді-
лювачі відсутні і позначаються як nill. Аналіз рядків відбувається на створених 
вершинах у рекурсивний спосіб. Ознакою закінчення побудови дерева є відсут-
ність вузлів, які містять рядки зі спільними фрагментами тексту. 

Побудова шаблону здійснюється за допомогою прямого (префіксного) обхо-
ду сформованого дерева. У випадку аналізу листкового елемента дерева гене-
рується мітка, яка вказує на присутність змінних даних (наприклад, мітка створю-
ється для вершин N11 чи N17, зображених на рис. 3). В іншому разі повертаєть-
ся шаблон вузла та інколи оператор, який описує тип шаблону: додатковий чи 
такий, що має властивість повторюваності. Нижче наведений шаблон, сформо-
ваний внаслідок обходу розглянутого вище дерева. 

<html><head><title>Results</title></head><body><h1>Results:</h1> 
{A}<br/><b>(({B}</b><br/>{C}<br/><br/>{D})?<br/><b>)* 
{E}</b><br/>{F}<br/></body></html> 

Латинськими літерами у фігурних дужках позначені мітки; символ ? означає, 
що вказаний фрагмент не є обов’язковим, тобто може бути відсутнім у вхідних 
HTML-сторінках; символ * вказує на можливість повторного послідовного вико-
ристання цієї частини шаблону. 

В табл. 1 наведена порівняльна характеристика розглянутих вище методів 
екстракції даних з веб-сторінок. 

 
Таблиця 1 — Порівняння методів екстракції даних з веб-сторінок 

Метод Кількість документів для формування шаблону 
Тип вхідних 

даних 
Часова  

складність 

Roadrunner 2 DOM-ерево Поліноміальна 

FiVaTech 2 і більше DOM-ерево — 
Trinity 2 і більше Рядок Поліноміальна 
 
Серед розглянутих методів екстракції даних з веб-сторінок, доцільно викори-

стовувати метод Trinity. Для коректної роботи методу Trinity не потрібно здійсню-
вати попереднє вирівнювання розмітки вхідних HTML-сторінок, на відміну від ме-
тодів Roadrunner і FiVaTech. Крім того, метод Trinity здійснює графічне предста-
влення результатів обробки вхідних рядків, що дозволяє простежити за проце-
сом знаходження спільних елементів шаблону та проаналізувати хід процесу 
формування загального шаблону. 
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Висновки 
Проаналізовано методи екстракції структурованих даних з веб-сторінок.  Об-

ґрунтовано ефективність (рівень узагальнення сформованого шаблону) застосу-
вання  методу Trinity. Для коректної роботи методів Roadrunner і FiVaTech необ-
хідне попереднє вирівнювання розмітки вхідних HTML-сторінок згідно зі специфі-
кацією XHTML. Крім цього, обмеженням методу Roadrunner є можливість фор-
мування шаблону тільки з двох вхідних HTML-сторінок одночасно. На відміну від 
двох останніх метод Trinity може здійснювати одночасну обробку довільної кіль-
кості веб-сторінок, в тому числі й тих, які мають некоректно сформовану розміт-
ку. Шаблон, сформований методом Trinity, завжди має коректну розмітку неза-
лежно від структури вхідних документів, що дозволяє здійснювати подальший 
аналіз шаблону як об’єктної моделі веб-сторінки. 
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EXPANDING USAGE OF ENVIRONMENTAL CITIZENS' OBSERVATION ON EAST 

EUROPEAN REGION  
 
This paper explores growing and important trends within citizen sensing, 

especially those linked to major initiatives that form citizens’ observatories and 
address novel ways to engage citizens in science and environmental policymaking. 

Key words: Awareness raising; Citizens’ observatories; Citizen science; Decision 
support systems;  Environmental policy-making 

 
Introduction 
The participation of citizens in environmental monitoring stands on a long 

tradition. In recent years there has been a trend to view the Citizens’ Observatory 
(CO) as an increasingly essential tool that provides an approach for better observing, 
understanding, protecting and enhancing our environment. СO allows citizens to 
collect data, transmit them to data repositories and exchange their knowledge and 
experiences amongst them, scientists and authorities. It exploits capabilities offered 
by portable devices (e.g.smartphones, tablets) and collective intelligence (social 
media). Citizens Observatories represent powerful and low-cost solutions to address 
existing gaps in environmental (in-situ) systems.    

It is no longer sufficient to develop and provide passive lists of environmental 
indices or reports and inform citizens about changes in their environment. There is a 
need to engage citizens to find out how they can inform the community, and to 
empower citizens to improve their own health and wellbeing  through actively 
making informed choices via the CO process. The CO for supporting community-
based environmental governance may be defined as the participation of citizens in 
monitoring the quality of the environment they live in,  using their own portable 
devices or do-it-yourself sensors. Thanks to the vast array of ubiquitous information 
and data they can provide, Citizens’ Observatories can allow authorities to obtain 
evidence and inform policy making, while providing citizens with opportunities to 
address environmental issues affecting them at different scales and to influence 
decision making. It is clear that Citizens' Observatories have a very positive cost-
benefit ratio. While in-situ networks are very costly to setup and maintain, citizens can 
now provide a far denser network of local, up-todate and near-real time observations 
using their personal devices.  

In this context, the key aspect of Citizens’ Observatories (COs) is the direct invol-
vement of ordinary citizens, and not just that of scientists/professionals in data 
collection as well as harnessing the citizens’ collective intelligence, i.e., the distributed 
information, experience and knowledge embodied within individuals and communities, 
to meet gaps that many areas of environmental management are still suffering from. 
These data can be automatically uploaded into data repositories on the Internet, 
facilitating its analysis and comparison with official data. 

Current Citizen Citizens’ Observatory Projects in Europe  



Вісник Унівеситету «Україна», № 1 (19), 2017 

15 
 

The environmental concept of CO was first introduced in the project ‘Eye on 
Earth’ [1] with the European Environmental Agency (EEA) creating the first ‘official’ 
environmental portal that includes a CO on air, noise, nature, coral reefs and water 
quality.  In addition, the EU has funded five CO-related projects under the FP7 topic 
ENV.2012.6.5-1 “Developing community-based environmental monitoring and 
information systems using innovative and novel earth observation 
applications” at the end of 2012 for developing novel technologies and applications 
in the domain of Earth Observation, trying to exploit the capabilities offered by 
portable devices (e.g. smartphones, tablets) to enable an effective participation by 
citizens in environmental stewardship, in support of both community and policy 
priorities. These projects are: 

 “Citclops — Citizens’ Observatory for coast and ocean optical monitoring”, 
2012–2015;  

 “Omniscientis — Odour monitoring and information system based on citizens 
and technology innovative sensors”, 2012–2014 [3];  

 “CITI-SENSE — Development of sensor-based Citizens’ Observatory 
Community for improving quality of life in cities”, 2012–2016 [4];  

 “WeSenseIt — Citizen Observatory of Water”, 2012–2016 [5]; 
 “COBWEB — Citizen Observatory Web”, 2012–2016 [6].  
While they all have their own objectives and goals, they are collaborating  through 

a coordinating mechanism, sharing information and best practices. A common 
website for the cluster of projects has been setup on www.citizen-obs.eu, which 
contains links to each project's websites as well as common presentation, brochures 
and news from the projects. Among the mentioned projects  the Collaborative CITI-
SENSE project is the most interesting from point of view of our Project Proposal. Its 
consortium is composed of 28 partner institutions coming from Europe, Israel, South 
Korea and Australia. CITI-SENSE aims to empower citizens to both contribute 
towards, and participate in environmental governance, by developing up to 30 
Citizens’ Observatories supporting a range of services related to environmental 
issues of societal concern with participatory sensing tools and methods being central. 
The project with duration of four years shall: 

• Support Participatory Sensing 
• Provide GEOSS compatible data 
• Provide Environmental Information Tools 
• Relate project data with other data sources 
• Enable Volunteered Geographic Information 
• Tailor data to the needs of the users 
• Enable direct input from the public to environmental governance. 
There were also projects   “ENVIROFI — The environmental observation web and 

its service applications within the future internet”, 2011–2013 [7] and “HENVINET — 
Health and environmental network systems”, 2007–2011 [8], which contained core 
CO components that have been implemented in the ongoing Citizens’ Observatory 
work in CITI-SENSE. Information about nine Citizens’ Observatories projects is 
collected in the Appendix.  A wealth of different CO-related initiatives (e.g., Citizen 
Science, Community-Based Monitoring (CBM), Volunteered Geographic Information 
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(VGI), Volunteered Environmental Monitoring (VEM), etc.) can be also found around 
the globe. On this basis it is expected that CO will have an increasing importance in 
supporting environmental governance and other applications over the next years. But 
official baseline in-situ observation networks are vital in Citizens Observatories (e.g. 
calibration and validation). 

There is a need for a strong cooperation — data, knowledge and success sharing 
among above mentioned projects and to establish common methodologies and 
standards for crowdsourcing/ citizen science within GEOSS and  Copernicus. Since 
2005, the intergovernmental Group on Earth Observations (GEO) provides a 
voluntary framework to help governments and international organisations coordinate 
their Earth observation strategies and investment and to implement the Global Earth 
Observation System of Systems (GEOSS) to facilitate access to and integration of 
global Earth observations that can improve environmental decision-making. The 
GEOSS provides open and unrestricted access to millions of observation data, items 
of information and products. These can be used to tackle issues including protecting 
people against natural disasters, responding to climate change, managing energy 
resources or promoting sustainable agriculture, among other societal challenges. For 
more information see [9]. 

The GEOSS Data Collection of Open Resources for Everyone (GEOSS Data-
CORE) is a distributed pool of documented datasets with full and open unrestricted 
access at no more than the cost of reproduction and distribution. There are more than 
5 million data resources in the GEOSS Data-CORE. They are accessible from the 
GeoWebPortal. Data and information collected through Citizens' Observatories will 
also be available through the GEOSS [9]. This will help empower societies, enabling 
citizens to play an active role in community decision-making and planning, in 
partnership with governments and local authorities.  

The Copernicus, previously known as GMES (Global Monitoring for Environment 
and Security), is the European Programme for the establishment of a European 
capacity for Earth Observation [10]. Copernicus consists of a complex set of systems 
which collect data from multiple sources: earth observation satellites and in situ 
sensors such as ground stations, airborne and sea-borne sensors. It processes these 
data and provides users with reliable and up-to-date information through a set of 
services related to environmental and security issues. The services address six 
thematic areas: land, marine, atmosphere, climate change, emergency management 
and security. They support a wide range of applications, including environment 
protection, management of urban areas, regional and local planning, agriculture, 
forestry, fisheries, health, transport, climate change, sustainable development, civil 
protection and tourism. The Copernicus land monitoring service provides 
geographical information on land cover and on variables related, for instance, to the 
vegetation state or the water cycle. 

It is worth to mention the Horizon 2020  current project WeObserve: An 
ecosystem of citizen observatories for environmental monitoring [14]. WeObserve 
project brings together a strong consortium built upon the four currently funded H2020 
COs — Ground Truth 2.0, GROW, LandSense (coordinated by IIASA), and Scent — 
with strong ties to a wide range of networks (ECSA), users and stakeholders (GEO 
and Copernicus (CREAF)), which have active roles within the project. A core function 
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of WeObserve will be to bring these different stakeholders together in different 
interactive events to create a welcoming spirit and proliferate citizen science across 
various communities. The WeObserve mission is to create a sustainable ecosystem 
of COs that can systematically address these identified challenges and move citizen 
science to the mainstream. 

Collective awareness for air pollution (hackAIR) is also an EU-funded project 
aiming to develop an open technology platform for citizen observatories on air quality. 
It is supported through the EU programme on “Collective Awareness Platforms for 
Sustainability and Social Innovation” until December 2018 [15]. Following a co-
creation process with users and the development of the hackAIR platform and its 
components, the hackAIR platform will be pilot tested in Norway and Germany 
starting in September 2017 in order to validate the service platform and contribute 
towards individual and collective awareness about air quality in Europe, encouraging 
changes in behaviour towards air quality improvements. By pilot testing the hackAIR 
platform and related collective sensing tools, the project aims to raise collective 
awareness about the daily levels of human exposure to air pollution. 

 
Possible Ukrainian contributions 
The goal of this Project Proposal is to expand geographical coverage and use of 

European environmental citizens' observation to new East European countries, to 
improve coordination between existing environmental citizens' observatories and 
related activities at this region, to promote and uptake of best practices and 
standards, to increase opportunities for SMEs and businesses in the field of in-situ 
Earth observation systems, and to update  and to integrate a set of used physical and 
social sensors. Citizen volunteers will be provided with a mobile application for 
submitting sensor readings and contributing to community discussions with pictures 
and text. 

This Project Proposal demonstrates the main aspects needed to effectively 
address citizens’ participation. These include participation in data collection, data 
interpretation and information delivery and can be expressed as:  

A) Identifying what citizens want and what citizens can offer;  
B) Exploring what products and CO services can provide for the citizens; 
C) Recruiting and retaining citizens to participate in and contribute to 

environmental governance;  
D) Providing tools that support citizens to report their observations, inference and 

concerns;  
E) Supplying tools to access/receive timely information on the environment in a 

manner that is both easily understood and useful. 
The project in hand aims to achieve such main objectives: 
▪ to facilitate citizens play an active role in the data collection process (citizens will 

contribute if they get something in return);  
▪ to establish common methodologies and standards for crowdsourcing/citizen 

science within GEOSS and aligned with  Copernicus; 
▪ to provide a framework in which authorities and citizens cooperate in sharing 

collective intelligence and develop a shared social and physical situational awareness 
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to help facilitate new approaches to participation in planning, decision making and 
governance; 

▪ to form  a self-sustaining community of users, which exchanges data/information 
and knowledge, introduces  a feedback to citizens for keeping them engaged, and 
disseminates information to understand environmental issues; 

▪ to involve novel partnerships between the private sector, public bodies, NGOs 
and citizens. They can also help create new business, as the development and 
exploitation of these platforms offer multiple opportunities for SMEs and the private 
sector in general; 

▪ to develop and maintain the distributed, modular, flexible, generic, scalable 
infrastructure architecture, being  capable to  face big data challenge;   

▪ to implement a set of interoperability arrangements, including technical speci-
fications for collecting, processing, storing, and disseminating shared data, metadata, 
and products; 

▪ to cooperate within an open e-collaboration framework to establish common 
methodologies and standards for data archiving, discovery and access within the 
GEOSS framework; 

▪ to focus on the domain of land cover/land use management (rural and urban 
areas), complementing existing systems (Copernicus) and national surveys; 

▪ to design, develop and validate the necessary software infrastructure to facilitate 
and make possible the opportunistic harvesting and quality control of crowdsourced 
environmental data; 

▪ to take advantage the latest developments in innovative sensor science and to 
enrich the used set of portable devices  by new wearable  sensors to capture data of 
patients at any given time. New sensors for non-experts and for amateur scientists 
provide reliable information while keeping production costs low; 

▪ to explored use of citizen-generated content to develop new indicators of quality 
of Life in urban areas, comparison with official sources, and indicators for suitability of 
country’s development; 

▪ to develop partnerships with relevant stakeholders in European COs and the 
European Network of Earth Observation (ENEON); 

▪ to promote short-terms start-ups among universities graduates for improving 
used technologies and strengthening environmental monitoring capabilities. 

  The Project in hand provides through citizens monitoring for population health 
means of efficiently managing the health needs of a defined group’s entire lifespan by 
applying modern technologies to proactively detection and prevent infections, 
effectively treat and manage chronic illness, all while continuously improving best 
practices and standards of care. 

 
Conclusions 
The known Chinese proverb ‘Tell me and I’ll forget; show me and I may 

remember; involve me and I’ll understand’ is an apt quotation in COs context, which 
have great potential to be a suitable instrument to raise awareness, increase citizen 
participation and support community-based environmental decision-making.  The 
proposal in hand contributes to  European COs practices, connects  the  UkrCO  
framework infrastructure to  the Portal of the European Environmental Agency (EEA), 
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provides  data exchange and presenting information that combines heterogeneous 
data sources, and supports  the networked data collection process (e.g., via portable 
sensors and smart phones, information and communication technology), harness the 
citizens’ collective intelligence (e.g., using apps and social medias). 

 Another opportunity within COs is the potential for  social innovation, novel 
partnerships and creating new opportunities for SMEs. This would meet the need for 
more cross-cutting and transdisciplinary activities that again would result in the 
creation of synergies and the facilitation of interoperability and coordination. 
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УДК 981.3                                                                                        Є.А. Настенко 
 

ПРО ВИХРОВУ ПРИРОДУ ТЕЧІЇ КРОВІ У КОРЕНІ АОРТИ 
 
Розглядається рух крові на виході із лівого шлуночка і вході в аорту. Мате-

матична модель цього процесу описується системою диференційних рівнянь 
Нав'є–Стокса у квазілінійному наближенні із відповідними початковими та 
межовими умовами. Для пошуку розв'язання цієї системи запропоновано сетод 
числово-аналітичний ітераційний сетод, що грунтцється на застосуванні 
інтенральних перетворнь за часом та просторовими змінними. Наведено 
резулььтати числово-аналітичного моделювання. 

Ключові слова: Вихрові потоки, лівий шлуночок, корінь аорти, інтегральні 
перетворення, ітераційна процедура. 

 
 Вступ. Наявність вихрових процесів у корені аорти науковці виявили ще у 

кінці 20-го столяття [ ]. Було зроблено припущення про розповсюдження 
вихрових явищ в аорті, які сприяють інтенсиффікації руху крові в аорті та 
прилеглих кровоносних судинах. У подальшому вирішення цієї проблеми набуло 
інтенсивного розвитку у іисленних публікаціях. 

 Огляд джерел. Назважаючи на чиленну їхню кількість, в усіх цих 
публікацціях для розв'язання системи рівнянь застосовуються числові методи, 
ефективність яких суттєво погішується із спробами вирішіти задау у 
трьохвимірному просторі. Це пов'язано із тим, що для релізації різницевих схем 
треба розв'язувати системи нелінійних алгебраїчнихї рівнянь високої 
розмірності, що навіть у найпростішому (одновирміному віфдносно просторових 
змінних) випадку складає нетривіальну задачу, що пов'язана зі біжнінстю та 
швидкодією відповідних алгоритмів. 

 
 Постановка задачі. Рух крові в аорті здійснюється під впливом пульсацій 

крові із лівого шлуночка серця. 
На виході із лівого шлуночка складові швидкості потоку 

)),,(),,,((= trvtruU   отримано у першому наближенні у вигляді  
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),3sin5sin3/8(11)/2,sin2sin(3,[0,=)((1) zzzzsinzcoszPn   

).5sin353sin14sin15/128(58),5sin3sin35/16(2 zzzzz   

)/( RrJn  —  функції Бесселя першого роду n -го порядку. 

Коефіцієнти: 14=1d ; 5=2 d ; 300=Re  — число Рейнольдса, що зв'язує 
швидкість потоку із в'язкістю рідини. 5=N . Координата z —  напрямок вздовж 
осі, r  — радіальна координата,   — азимутальна координата (обертання 

навколо осі z . Змінюється від   до  . (0,1]r , тобто 1=R . На виході із 

лівого шлуночка приймаємо значення осьової координати 2=z . На рис. час 
зафіксовно у точців 1=t . 

 Вирішення задачі. Цей вплив враховується у системі рівнянь руху рідини в аорті  
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де ),,(= txruu  — радіальна компонента швидкості; t  — час; ),,(= txrww  — 

поздовжня компонента швидкості;   — густина рідини; ),,(= txrPP  — функція 

тиску;   — кінематична вязкість рідини. 
Оскільки ця система рівнянь містить три змінні, слушно, використовуючи 

рівняння неперервності руху шляхом диференціювання обох рівнянь руху звести 
цю систему до рівняння відносно тиску. 
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На вході в аорту наявний тиск 00= =|)( ptp x . 

На вході в аорту задається межова умова, що пов'язана із періодичними 
викидами крові із лівого шлуночка із періодом 1=T  c, період систоли T0.15= . 
Розглядається спрощений опис цього процесу (наближений до фактичного), 

коли він описується у вигляді стрибків із частотою k , Nk 1,= . 

Із вигляду рівнянь (1)–(3) випливає, що ця система — квазілінійна відносно 
компонент швидкості, а рівняння (4) має складову радіальної швидкості руху. 

Для пошуку розв'язання цієї системи рівнянь у частинних похідних 
запропоновано ітераційний метод, що грунтується на застосуванні інтегральних 
перетворень до лінійної частини задачі із подальшою ітераційною схемою 
пошуку нелінійної задачі. 
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Лінійна частина задачі (1)–(3) має вигляд  
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Межові умови мають вигляд 
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Стосовно межових умов за змінною r  маємо умову рівності нулю функцій на 
осі 0=r  і умову обмеженості на межі Rr = . 

Розв'язання задачі (5)–(6) відшукується із застосуванням інтегральних 
перетворень за просторовими змінними r , x  та часом t . у лінійному наближенні 
маємо  
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де mngu , , mngw ,  — інтегральні перетворення від правих частин у межових 

умовах. Функція F  отримана у результаті виконання інтегрального 
перетворення Лапласа (прямого і зворотного) від лівої межової умови, що 
відображає імпульсний (періодичний сигнал на вході в аорту. Ці перетворення 
виконуються за допомогою прграмного коду, наведеному у доданку. 

При пошуку розв'язання рівняння відносно w  використовуються ті самі 
власні функції, що й випадку із u , оскільки межові умови збігаються для цих 
рівнянь із точністю до правих частин цих межових умов. 

Для пошуку розв'язання рівняння відносно тиску ),,( txrp  замістимо у 

рівняння (4) у правій частині у вираз rtxru )/,,((0)  отриманий у лінійному 

наближенні вираз (7). 
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Отримуємо таке рівняння  
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Подальші наближення отримуємо за ітераційною схемою  
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Замістимо у цей вираз отримані вирази для ),,((0) txru , ),,((0) txrw . для 

скорочення запису позначимо )(cos)(sin=)( x
h
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Бачимо, що для визначення цього виразу необхідно обчислити інтеграли від 

добутку трьох функцій Бесселя та трьох функцій )( xX  . Оскільки інтеграли від 

добутку функцій Бесселя не обчислюються у квадратурах, застосовується 
алгоритм, що базується на апроксимації функцій Бесселя ланцюговими 
дробами. 

Для наочності наведемо кілька графіків, отриманих у результаті реалізації 
ітераційного процесу. 
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Висновки На грунті числово-пнплітичного розв'язання системи диферен-

ційних рівнянь Нав'є–Стокса, що описують динаміку розповсюдження потоку 
крові в аорті під впливом потоку крові із лівого шлуночка, отримано результати 
математичного та комп'ютерного моделювання, які свідчать про наявність 
вихрових потоків у корені аорти. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ЕКВАЛАЙЗЕРІВ В СЕРЕДОВИЩІ  
ПАКЕТА СХЕМОТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ MICRO-CAP 

 
Пропонується процедура розрахунку цифрових фільтрів, призначених для 

побудови аудіо еквалайзерів, в середовищі пакету схемотехнічного моделю-
вання Micro-Cap. Розрахунок виконується методом аналогового прототипу з 
білінійним z-перетворенням. Всі необхідні для реалізації еквалайзера цифрові 
фільтри представляються у вигляді макровизначень, параметрами якого є 
частота зрізу (для фільтрів низьких частот та фільтрі високих частот) або 
центральна частота (для смугових та режекторних цифрових фільтрів), до-
бротність, та рівень підйому або спаду амплітудно-частотної характерис-
тики в заданій смузі. Результати розрахунку перевіряються шляхом моделю-
вання цифрових еквалайзерів, побудованих з використанням макросів. Библ. 9, 
рис. 4, табл. 2. 

Ключові слова: еквалайзер, цифровий фільтр; передавальна функція; білі-
нійне z-перетворення; макровизначення; Micro-Cap. 

 
Вступ 
Ідея використання еквалайзерів для поліпшення якості звучання виникла в 

області телефонного зв’язку. В наш час автоматичні адаптивні еквалайзері ши-
роко використовуються для компенсації частотних спотворень в різноманітних 
каналах зв’язку. Іншою областю широкого використання еквалайзерів є аудіоте-
хніка. Можна виділити наступні види аудіо еквалайзерів : регулятори тембру, 
графічні еквалайзери та параметричні еквалайзери [1]. 

Регулятор тембру — найпростіший еквалайзер, який забезпечує регулюван-
ня рівнів звуку в 2 полосах частот аудіо сигналу (на низьких та високих часто-
тах). Згідно з сучасною термінологією, такий регулятор може бути реалізований 
як два поличкових фільтри. Використовується здебільшого в недорогій аматор-
ській аудіо апаратурі. 

Наступним кроком в розвитку аудіо еквалайзерів стало впровадження графі-
чних еквалайзерів. В них регулювання відносних рівнів частотних складових ви-
конується в кількох смугах. Такий еквалайзер складається з набору смугових фі-
льтрів і регуляторів рівнів вихідних сигналів кожного фільтра. В аналоговій реа-
лізації регулятори рівнів смуг реалізуються у вигляді лінійних потенціометрів. На 
передній панелі приладу движки потенціометрів розташовані поруч, тому їх роз-
ташування нагадує графік амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) еквалай-
зера. Звідси і походить назва «графічний еквалайзер». Використовуються такі 
еквалайзери в аматорській апаратурі середнього та високого класу. Ширина сму-
ги пропускання фільтрів може бути постійною або змінюватись за логарифміч-
ним законом (октавні, напівоктавні і т.п. фільтри). 

Для професійних застосувань можливостей графічного еквалайзера не ви-
стачає. При формуванні фонограм, компенсації акустичних властивостей примі-
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щення необхідно регулювати не тільки рівень сигналу в окремих смугах, але й 
центральні частоти смуг, їх ширину. Такі еквалайзери називають параметричними. 

Сучасна аудіо апаратура будується на базі цифрової техніки, яка забезпечує 
недосяжні для аналогової техніки рівні якості та стабільності, а також розкриває 
нові можливості обробки сигналів. В процесі переходу до цифрової обробки сиг-
налів виникає задача проектування і реалізації таких еквалайзерів в цифровій 
формі. Приклад реалізації цифрового графічного еквалайзера наведено в [2]. 

Основним блоком еквалайзера є фільтр. Для реалізації всіх необхідних фун-
кцій потрібно 5 типів фільтрів: 

- обмежуючий фільтр НЧ; 
- обмежуючий фільтр ВЧ; 
- поличний фільтр НЧ; 
- поличний фільтр ВЧ; 
- фільтр смугового підсилення-придушення. 
Задачею обмежуючих фільтрів є придушення сигналів за межами діапазону 

частот аудіо сигналу. Ці фільтри являють собою звичайні частотно-селективні 
цифрові фільтри. Питання їх проектування і реалізації у вигляді макросів Micro-
Cap детально розглянуті в [3], тому тут ми їх торкатися не будемо. 

Поличні фільтри призначені для підйому або придушення частот, які лежать 
нижче (НЧ) або вище (ВЧ) заданої частоти, не змінюючи складові сигналу в ін-
шому діапазоні частот. Вони реалізують цифровий аналог двосмугового анало-
гового регулятора тембру. 

Фільтри смугового підсилення/придушення змінюють рівень складових сиг-
налу в заданій смузі частот. Вони повинні дозволяти регулювання як рівня підси-
лення/придушення, так і центральної частоти смуги і добротності фільтра, що 
необхідно для реалізації параметричних еквалайзерів. 

Оскільки до фільтрів, з яких складається еквалайзер, не висуваються вимоги 
високої селективності, значного придушення сигналів за межами робочої смуги 
частот, на практиці обмежуються фільтрами другого порядку.  

Як буде показано нижче, поличні фільтри еквалайзера створюються як ком-
бінація фільтрів першого, а смугові — другого порядку. 

Перетворення аналогового прототипу в цифровий фільтр (ЦФ) будемо вико-
нувати за допомогою білінійного z-перетворення [4]. 

Розрахунок цифрових фільтрів може бути виконаний в багатьох програмах, 
призначених для технічних розрахунків, таких як  Matlab, Mathematica, Octave 
або за допомогою онлайн калькуляторів. Але для розробника електронних сис-
тем, який використовує для моделювання схемотехнічний симулятор Micro-Cap 
[5] або подібний, бажано включити процедури розрахунку в склад моделей. При 
цьому розробник позбавляється необхідності займатися детальним розрахунком 
складових своєї системи. Він просто вставляє в її модель моделі окремих блоків 
і задає необхідні вимоги до них. Всі розрахунки виконуються засобами симуля-
тора прозоро для користувача. 

В роботі [3] показано, як проектування ЦФ може бути організовано в середо-
вищі популярного пакету схемотехнічного моделювання Micro-Cap [5]. Аналогіч-
ний підхід може бути використаний для розрахунку ЦФ для аудіо еквалайзерів. 
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ПРОЦЕДУРА РОЗРАХУНКУ ПОЛИЧНИХ ФІЛЬТРІВ 
Розрахунок поличного фільтру виконується на основі наступних даних: гра-

ничної частот смуги підйому/спаду fcs в Гц, рівня підйому/спаду Gs в дБ, та часто-
ти дискретизації  Fs в Гц. 

Передавальні функції поличних фільтрів мають вигляд [6]: 
-для поличного фільтра низьких частот (ФНЧ), 

-для поличного фільтра високих частот (ФВЧ), де 

Hls(z)-передавальна функція ФНЧ, Hhs(z) — передавальна функція ФВЧ, частоти 
зрізу обох фільтрів дорівнюють fcs; . 

В якості прототипу використовуються нормовані аналогові фільтри першого 
порядку з передавальними функціями 

 — ФНЧ, 

 — ФВЧ. 

Перетворення нормованого аналогового фільтра в ЦФ с заданою частотою 
зрізу виконується за формулою [4, 7]: 

 
В результаті перетворення отримуємо передавальну функцію ЦФ у вигляді 

 
Коефіцієнти b обох ЦФ обчислюються за однією формулою 

 
Формули для обчислення коефіцієнтів чисельника наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 — Формули розрахунку коефіцієнтів чисельника передавальних фун-
кцій поличкових ЦФ 

Коефіцієнт 
чисельника 

Поличний ФНЧ Поличний ФВЧ 

a0 
 

a 

 
 
ПРОЦЕДУРА РОЗРАХУНКУ ФІЛЬТРІВ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ СИГНАЛУ  

В СМУЗІ ЧАСТОТ 
Фільтри смугового підсилення-придушення (peak-notch) реалізуються як па-

ралельне з’єднання смугового і режекторного фільтрів [6]: 
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Смуговий і режекторний фільтри розраховуються через  білінійне z-
перетворення прототипів, передавальні функції яких виглядають наступним чи-
ном: 

 — для смугового фільтра, 

 — для режекторного фільтра. 

В результаті білінійного перетворення отримуємо передавальні функції сму-
гового і режекторного фільтрів у вигляді 

 

 
Розрахунок коефіцієнтів знаменників цих передавальних функцій виконуєть-

ся за формулами 

 

 

 
Розрахункові формули для коефіцієнтів чисельника наведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 — Формули розрахунку коефіцієнтів чисельника передавальних 

функцій смугового та режекторного ЦФ 
Коефіцієнт  
чисельника 

Смуговий фільтр Режекторний фільтр 

a0 
 

a1  

 
 
Завдяки тому, що знаменники передавальних функцій смугового та режекто-

рного фільтрів однакові, фільтр смугового підсилення-придушення може бути 
реалізований як єдиний блок з передавальною функцією, яка має форму: 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НА ОСНОВІ ВСЕПРОПУСКАЮЧОГО ФИЛЬТРА. 
Недоліком прямої реалізації ЦФ, що входять до складу еквалайзера, є те, 

що коефіцієнт підсилення-придушення K входить в формули розрахунку коефіці-
єнтів фільтра, тобто для його зміни треба перераховувати коефіцієнти фільтра. 
Це не завжди зручно, особливо при апаратурній реалізації еквалайзера. Неза-
лежне регулювання коефіцієнта підсилення-придушення може бути реалізоване 
при використанні фільтрів на основі всепропускаючої ланки [8]. Для поличних 
фільтрів використовуються ланки першого порядку, для смугового фільтра — 
ланка другого порядку. 

Для реалізації всепропускючих фільтрів використовується решіткова струк-
тура, яка потребує мінімальної кількості множників. Так, для поличних фільтрів 
НЧ і ВЧ необхідний лише один множник з коефіцієнтом 

 
Передавальна функція смугового фільтра може бути записана у вигліді: 

 

 
 — передавальна функція всепропускаючого фільтра. Решіткова струк-

тура реалізації такого фільтра [8] наведена на рис. 1. 
Передавальна функція решіткового всепропускаючого ЦФ має вигляд: 

 
Коефіцієнти структури обчислюються за формулами: 
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Рис. 1 — Функціональна схема ЦФ регулювання рівня сигналу в смузі час-

тот 
 на основі решіткового всепропускаючого ЦФ 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ФІЛЬТІВ В MICRO-CAP. 
Як показано в [3], в середовищі симулятора Micro-Cap обчислення коефіціє-

нтів і реалізацію розрахованого фільтра зручно оформити у вигляді макросів. 
Для кожного типу ЦФ потрібен окремий макрос. Приклад оформлення і викорис-
тання макросу в проектах з завданням параметрів і обчисленням коефіцієнтів 
також наведено в [3]. Тому на цьому питанні ми зупинятися не будемо. Наведе-
мо лише текстову частину макросу з визначенням вихідних параметрів і обчис-
ленням коефіцієнтів для поличних фільтрів. 

.parameters (FS=1,G=6,fc=0.05) 

.help FS “Частота дискретизації” 

.help G “Коефіцієнт підйому-опускання, дБ” 

.help fc “Гранична частота смуги підйому-опускання” 

.define K 10^(G/20) 

.define c cot(pi*fс/Fs) 

.define B (1-ch)/(1+ch) 

.define A0 (1+K+(1-K)*B1)/2 

.define A — (1-K-(1+Khs)*B1)/(1+K-(1-K)*B1) 
Приклади розрахунку та моделювання цифрових фільтрів 
Завдання: розрахувати та обчислити частотні характеристики поличних фі-

льтрів НЧ і ВЧ, а також фільтра регулювання рівня сигналу в смузі частот. Час-
тота дискретизації 96 кГц, регулювання рівня сигналу від –9 до 9 дБ, граничні 
частоти поличних фільтрів 40 Гц (НЧ) і 16кГц (ВЧ), центральна частота смугово-
го фільтра 3.5 кГц, добротність 2.0.  

Результати розрахунків наведені нижче. На рис. 2 показане сімейство амплі-
тудно-частотних характеристик послідовно включених поличних фільтрів НЧ і  ВЧ. 
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Рис. 2 — Логарифмічні амплітудно-частотні характеристики еквалайзе-

ра, який складається з поличних фільтрів НЧ і ВЧ при зміні коефіцієнта підйо-
му-спаду від –9 до 9 дБ з кроком 1 дБ 

 

 
Рис. 3 — Характеристика групової затримки еквалайзера, який складається  
з поличних фільтрів НЧ і ВЧ при зміні коефіцієнта підйому-спаду від –9 до 9 дБ  

з кроком 1 дБ 
 

Характеристика часу групової затримки, наведена на рис. 3, показує, на час-
тотах вище 20 Гц відхилення від постійної затримки у всьому діапазоні частот не 
перевищує 2 мс. Це значно менше порогових значень, при яких фазові спотво-
рення стають помітними для слуху людини [9]. 

На рис. 4 наведено сімейство АЧХ фільтра регулювання рівня сигналу в сму-
зі частот. 
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Рис. 4 — АЧХ фільтра регулювання рівня сигналу в смузі частот при зміні 
коефіцієнта підсилення від –9 до 9 дБ 

 
Висновки 
Запропонована процедура розрахунку фільтрів для цифрових еквалайзерів 

використовує набір інструментів розширення функціональних можливостей, який 
пропонує розробникам електронних систем програма схемотехнічного моделю-
вання Micro-Cap. Поєднання цих двох елементів дозволяє ефективно реалізува-
ти необхідні розрахунки, не виходячи за межі пакету. 

Використане для практичної реалізації фільтрів поєднання розрахунків зі 
схемами реалізації фільтрів, оформлені як макровизначення, дозволяють розро-
бникам цифрових систем обробки аудіо сигналів користуватися цими макровиз-
наченнями як елементами схем, що розробляються. При цьому параметри кож-
ного зразка задаються розробником індивідуально у вікні параметрів в процесі 
інстанціювання макросів. Це звільняє розробника від необхідності витрачати час 
на поглиблене засвоєння деталей розрахунку і реалізації фільтрів. 

На відміну від інших пакетів технічних розрахунків, таких як Matlab, Octave та 
інші, в даному випадку розробник залишається в межах знайомого йому середо-
вища моделювання. Це дозволяє зменшити час і зусилля, необхідні для побудо-
ви і тестування моделей схем, що розробляються. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  
В ПРОСТРАНСТВЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАВИСИМОСТИ  
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В работе рассмотрена задача выделения кластеров состояний системы 
кровообращения у студентов в пространстве параметров линейной зависи-
мости артериальное давление – пульс. Для решения задачи Bспользуется ал-
горитм нечетких k-средних с ограниченным количеством объектов рабочих 
множеств, формирующих кластеры. Предложенный алгоритм обобщает ме-
тод k-средних для формирования кластеров произвольной формы. Получен-
ные кластеры характеризуют особенности соотношений характеристик се-
рдечно-сосудистой системы через параметры их зависимостей. 

Ключевые слова: кластер, центроид, нечеткая модель, сердечно-сосудистая 
система, линейная регрессия, пространство параметров, проба Мартине, метод 
полной связи. 

 

Проблематика работы 
Нормирование нагрузки при занятиях физическим воспитанием с учетом 

функционального состояния и здоровья студентов есть актуальная задача учеб-
ного процесса. Определение функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы стандартными медицинскими обследованиями, как правило, не вклю-
чают нагрузочных тестов, содействующих выявлению студентов с повышенным 
риском возникновения расстройств системы кровообращения. С целью класси-
фикации функциональных состояний сердечно-сосудистой системы студентов 
на кафедре физического воспитания Национального технического университета 
Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» разра-
ботана модифицированная методика проведения нагрузочной пробы Мартине — 
20 приседаний за 30 сек. [1]. Артериальное давление и частота сердечных сок-
ращений регистрировались цифровым осциллометрическим тонометром A&D 
UA787 до начала теста и каждую следующую минуту после выполнения нагруз-
ки в течение 5 минут. Полученные данные (многомерные измерения) в каждый 
отдельный момент времени не дают возможности для классификации состояния 
сердечно-сосудистой системы, однако множество таких измерений в совокупно-
сти содержат требуемую информацию для такой классификации. Так в [1] был 
проведен кластерный анализ полученных данных в 18-мерном пространстве пе-
ременных систолическое давление — диастолическое давление — пульс для 
указанных 6-ти моментов времени. Полученные результаты позволили выде-
лить группы кластеров с неблагоприятными изменениями ЧСС (частота сердеч-
ных сокращений) и АД (артериальное давление). Принадлежность объектов к 
данным кластерам требует повышенного внимания и индивидуального подхода 
при назначении нагрузок на занятиях физическим воспитанием. Однако имею-
щиеся данные могут предоставить дополнительную информацию для анализа 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Действительно, по-
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дход, при котором оцениваются параметры зависимостей, связывающие инте-
ресующие нас характеристики сердечно-сосудистой системы, позволит оцени-
вать не только группировку объектов по АД-ЧСС, но и группировки по особенно-
стям их взаимосвязи.  Можно указать ряд работ [2,3], в которых применялся ука-
занный подход и были получены результаты для диагностических выводов. Так 
в задаче диагностики нарушений работы сердечной мышцы [2] признаки были 
выделены, как параметры разложения сигнала электрокардиограммы в ортого-
нальный дискретный ряд Кравчука. Другим примером использования указанного 
подхода может служить работа [3]. Здесь задача прогнозирования острого гипо-
тензивного эпизода рассматривалась при наблюдении за пациентами отделения 
интенсивной терапии. Контекст задачи подробно описан в [4]. Наблюдение про-
водилось для пациентов в отделении интенсивной терапии для основного забо-
левания. У некоторых пациентов в течение периода наблюдения присутствовал 
по крайней мере один острый гипотензивный эпизод. Другие пациенты не испы-
тывали проблем с давлением. Эти группы пациентов сформировали 2-х классо-
вые обучающие выборки с высоким и низким риском развития угрожающей ги-
пертонии. Полученные множества измерений были использованы для построе-
ния линейных регрессий систолического и диастолического артериальных дав-
лений по пульсовому давлению. Затем с помощью метода опорных векторов в 
4-мерном пространстве параметров полученных моделей была построена сис-
тема классификации. При этом достигнуто достаточно высокое значение пока-
зателя правильной классификации — 93%.  

Отметим, что в дальнейшей работе [5] авторы при получении зависимостей 
для параметрического анализа к сожалению, используют алгебраические прео-
бразования к регрессионным моделям, что некорректно, и неизбежно приводит к 
ухудшению статистических показателей получаемых моделей. 

Обобщение рассмотренного подхода для задач классификации объектов, 
заданных множеством измерений было разработано в [6–9]. Здесь предлагается 
находить одну наилучшую структуру, позволяющую для объектов всех классов 
описывать зависимости между признаками наиболее точными моделями [6] или 
моделями, позволяющими наиболее точно классифицировать объекты в про-
странстве параметров их моделей [9]. 

Также в [9] предложены алгоритмы классификации для случая, когда для 
каждого класса приходиться строить модели на основе своей, лучшей для дан-
ного класса структуре. Перенося принципы данного подхода в задачи кластер-
ного анализа возможно также, как в работе [8], рассматривать классификацию 
(без учителя) объектов в пространстве параметров зависимостей, связывающих 
АД — ЧСС. Для этого достаточно определится с наилучшей структурой, на базе 
которой возможно строить такие зависимости. 

 
Цель работы 
В данной работе предлагается построить кластеры в пространстве параме-

тров характеристик АД — ЧСС с целью выявления групп с близкими особеннос-
тями их взаимосвязи, что позволит учитывать характер нагрузок при занятиях 
физическим воспитанием студентов с минимальным риском нанести вред здо-
ровью.  
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Основной материал 
1. Исходные данные анализа 
В исследованиях приняли участие 590 студентов, которые прошли медицин-

ский контроль по стандартной процедуре и были допущены по состоянию здо-
ровья к занятиям по физическому воспитанию, а также дали своё письменное 
согласие. Артериальное давление и частота сердечных сокращений регистри-
ровались до начала пробы и каждую следующую минуту после выполнения про-
бы в течение 5 минут. Для анализа структур в рамках которых могут быть полу-
чены модели связи АД — ЧСС был применен рекуррентный аддитивно-
мультипликативный многоэтапный алгоритм МГУА для задачи классификации 
объектов, заданных множествами наблюдений — РАММА [8]. Полученные ре-
зультаты позволили сделать вывод, что для данной выборки объектов (объек-
тов, указанной выше возрастной группы и предложенного уровня тестовых на-
грузок) возможно представить описание взаимозависимости АД — ЧСС в виде 
пары линейных структур вида  

                   ЧССаа0  1АДС  и ЧССbb0  1АДД                (1) 

Для объектов выборки авторами были получены параметры приведенных 
выше линейных регрессий. Дальнейшей задачей работы есть кластерный ана-
лиз полученных объектов в пространстве параметров.  

Мы ссылались выше на предшествующую работу авторов [1], где кластер-
ный анализ объектов проводился в исходном 18-мерном пространстве характе-
ристик АД-ЧСС. Поскольку целью работы было определение оптимальных сфе-
рических аппроксимаций для групп функциональных состояний в исходном про-
странстве признаков, то естественным аппаратом кластеризации объектов был 
выбран метод k-средних. В данной работе объекты кластеризации в пространс-
тве параметров их зависимостей, могут группироваться в произвольные формы, 
поэтому здесь для задачи кластерного анализа необходимо рассматривать соо-
тветствующие подходы. В данной работе авторы предлагают применить метод 
агломеративной кластеризации — метод полной связи (дальний сосед). 

 
2. Результаты кластеризации 
В результате применения кластеризации методом полной связи получены 

группы кластеров, содержащих регрессионные зависимости АДС(ЧСС) и 
АДД(ЧСС). Последние представляют собой зависимости вида (1). 

Параметры регрессионных зависимостей вида (1) имеют физиологическую 
интерпретацию. Рассмотрим их раздельно. 

Зависимость ЧССbb0  1АДД  (полученная методом наименьших ква-

дратов) включает два параметра. Параметр b0 (константа) отражает некоторый 
«базальный», статический тонус артериальной  системы, который опреде-
ляемый объемом циркулирующей в системе крови, индивидуальной базовой 
характеристикой эластичности сосудов и другими существенными характеристи-
ками системы. Параметр b1 (угловой коэффициент) является отражением одной 
из компонент периферического сосудистого тонуса, чаще всего уровня тканевой 
гипоксии, обусловленной физическими нагрузками. Поскольку длительность ди-
астолы является гомеостатическим показателем и тесно коррелирует с ЧСС 
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(r=0,92), то при той же ЧСС, АДД тем ниже, чем ниже периферическое сосудис-
тое сопротивление и наоборот [10, 11]. Это позволяет получить важную инфор-
мацию о переносимости физических нагрузок. Результаты кластеризации при 
помощи метода полной связи в пространстве (b0, b1) представлены на рис.1, 2. 

 

 
Рис. 1 — Результаты кластеризации в параметрах зависимости АДД(ЧСС)  

у мужчин 
 
Как можно видеть из рис. 1, мужчины разделились на 4 кластера. Кластер 1 

имеет средневысокий угловой коэффициент (b1) и средне-низкое значение сме-
щения (b0) Кластер 2 также имеет средневысокий угловой коэффициент и хара-
ктеризуется наибольшим значением смещения среди всех кластеров. Для клас-
тера 3 характерны высокий угловой коэффициент и низкое значение смещения. 
В свою очередь, кластер 4 имеет низкий угловой коэффициент и средне-низкое 
значение смещения.  
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Рис. 2 — Результаты кластеризации в параметрах зависимости АДД(ЧСС)  

у женщин 

 
При кластеризации выборки женщины получено разделение на 5 кластеров 

(рис. 2). Кластер 1 имеет средне-низкий угловой коэффициент и низкое значение 
смещения. Кластер 2 имеет средневысокий угловой коэффициент и характеризу-
ется средне-низким значением смещения. Кластер 3 имеет средне-низкий угло-
вой коэффициент и высокое значение смещения. Кластер 4 имеет низкий угловой 
коэффициент и средне-низкое значение смещения. Наблюдения, вошедшие в 
кластер 5 с высокой вероятностью, являются выбросами и требуют отдельного 
рассмотрения. 

Полученные кластеры можно интерпретировать следующим образом. У му-
жчин, в кластер 3 вошли студенты, которые имеют плохие показатели перифе-
рического сосудистого тонуса. Студенты, вошедшие в кластеры 2 и 4 показали 
лучшую, в этом плане, реакцию на физическую нагрузку. В то же время, студен-
ты из второго кластера имеют высокое значение смещения, что говорит о по-
вышенном диастолическом артериальном давлении. Те же, кто вошёл в первый 
кластер показали промежуточные результаты. 

Среди женщин студенты с плохим показателем периферического тонуса вошли 
во второй кластер. Остальные же кластеры (1, 3, 4) лишь незначительно отличают-
ся по этому показателю, но отличаются значениями смещения. Наибольшим пока-
зателем статического тонуса обладают студенты из третьего кластера, но в то же 
время его значение меньше, чем у мужчин, что обусловлено меньшим объёмом 
крови. 
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Параметры зависимости ЧССаа0  1АДС  могут быть интерпретирова-

ны следующим образом.  
Параметр 0а  является отражением статической компоненты артериального 

давления. Например, у лиц с артериальной гипертонией этот показатель может 
быть более высоким, чем у нормотоников, и еще более высоким, чем у гипото-
ников. 

Параметр 1а  отражает объемную жесткость артериальной системы. С рос-

том ЧСС возрастает ударный объем левого желудочка сердца и минутный объ-
ем кровообращения. Чем больше 1а , тем быстрее растет систолическое арте-

риальное давление. Изменения этого показателя при тестовых физических на-
грузках позволяют выявлять лиц, предрасположенных к артериальной гипертен-
зии и ограничивать занятия спортом со статическими нагрузками, например, бо-
рьбой или тяжелой атлетикой. 

 

 
Рис. 3 — Результаты кластеризации в параметрах зависимости АДС(ЧСС)  

у мужчин 
 

Как можно видеть из рис. 3, мужчины разделились на 4 кластера. Кластеры 
1, 2 и 4 имеют соответственно средний, высокий и низкий значения углового ко-
эффициента, но лишь незначительно отличаются по смещению, которое варьи-
руется от средних до средневысоких значений. В кластер 3 вошли студенты с 
завышенным систолическим артериальным давлением, которые, тем не менее, 
показали реакцию на нагрузки в пределах нормы. Высокий угловой коэффици-
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ент позволяет сделать вывод, что студенты во втором кластере обладают 
склонностью к артериальной гипертензии. 

 

  
Рис. 4 — Результаты кластеризации в параметрах зависимости АДС(ЧСС)  

у женщин 
 
Разбиение, полученное в результате кластеризации в пространстве параме-

тров зависимости АДС(ЧСС) у женщин по структуре схоже с разбиением в па-
раметрах зависимости АДД(ЧСС). Значение углового коэффициента в кластерах 
1–3 варьируется от низкого до средневысокого. В четвёртом же кластере этот 
показатель изменяется от средневысокого до высокого. Вместе со средневысо-
ким показателем смещения это говорит о том, что студенты в этом кластере 
имеют склонность к гипертензии. Студенты из третьего кластера обладают по-
вышенным АДС, но имеют нормальную реакцию на физическую нагрузку. 

В целом кластеризация мужчин показывает тенденцию формирования клас-
теров под влиянием динамический компоненты артериального давления, в то 
время как у женщин разница в ней не столь значительна, как в статической. 

 
Выводы 
Кластеризация в пространстве параметров позволяет оценить реакцию ор-

ганизма на физическую нагрузку, характеризуя динамику изменения артериаль-
ного давления. Таким образом, классификация объектов в пространстве пара-
метров позволяет получить более детализованную и более ценную информа-
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цию о состоянии организма при физических нагрузках и занятиях спортом. Вы-
борка студентов, участвовавших в исследовании, не содержит элементов, обла-
дающих ярко выраженными патологиями системы кровообращения. Как резуль-
тат, исследование не содержит кластеров со студентами, обладающими явно 
выраженными плохими показателями. В дальнейших исследованиях планирует-
ся использование более сложные модели для расширения пространства  пара-
метров кластеризации и получения более детальной информации о состоянии 
организма.  
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УДК 632.51          В.М. Ігнатенко, 
           М.І. Волченко 

 

ПРОГНОЗОВАНЕ ОПТИМАЛЬНЕ ЗА ВИТРАТОЮ ПАЛИВА УПРАВЛІННЯ   
НЕСТАЦІОНАРНИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Розглянуто проблеми побудови оптимального за витратами палива управ-
ління нестаціонарними динамічними системами. Наведено аналітичний огляд 
сучасного стану проблеми, що вирішується, доведено необхідні і достатні умо-
ви існування оптимального за витратами палива систем управліняя.  

Ключові слова: Нестаціонарна система управління, принцип максимуму,  

Сучасний рівень розвитку комп’ютерної техніки, засобів автоматизації та ро-
бототехніки дозволяє на практиці вирішувати складні оптимізаційні задачі для не-
лінійних систем та процесів. До цього класу можна також віднести і задачу синтезу 
оптимального за витратою палива управління нестаціонарними динамічними сис-
темами, які структурно можуть бути подані послідовним з’єднанням лінійних ланок 
першого порядку і описуються   векторним диференціальним рівнянням наступно-
го виду: 

                                                                   (1) 

де:   (t)= (t), (t),…, (t)]  — n — вимірний вектор стану системи; 

A(t)= =  — матриця коефіцієнтів системи; 

 =              n — вимірний  вектор стовпець; ( ) 
u(t)  — управління, що обмежено умовою: 
                                                                                                   (2)             
Задача управління в даному випадку полягає у визначенні допустимих керу-

ючих впливів, які задовольняють умові (2) та переводять систему (1) на інтервалі 
часу [ , ] з початкового стану )= = [ , ,…, ]  в кінцевий  (термінальний) 
стан )= = [0,0,…,0],  забезпечуючи при цьому мінімальне значення функці-
онала виду  

                                                 F(u,t)=                                    (3), 

який враховує як витрати палива, так і час траєкторного руху системи. Тут 
, а значення     заздалегідь не зафіксоване. 

Що до  функцій  (t) та  , які є коефіцієнтами системи рівнянь (1), то 

припускаємо, шо вони знакопостійні на інтервалі [ ], мають відповідну 
неперервну похідну та область визначення: 

 
, 

при цьому                                                                           (4) 
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Оскільки для динамічної системи, яка описується рівнянням (1), для будь-
якого   виконується умова спільності положення, що відповідає лінійній 
незалежності наступних векторів  

                                         (5) 

то згідно [2 ], дана задача оптимального за витратою палива   управління є не-
виродженою. 

Як відомо, принцип максимума Понтрягіна [1], що дає необідні умови опти-
мальності та  дозволяє визначити в даному випадку екстремальне управління 

, що абсолютно мінімізує функціонал (3), як кусково — сталу функцію виду 

                                                                                (6) 
яка приймає наступні значення: 

                      ,                     при               ,          (7) 
 при          ; 

                          ,           при       ,        (8) 

      ,           при       , 
де     . 

 
Можна показати [2], що в силу невиродженої оптимізаційної задачі та ліній-

ності системі (1), випадок (8) має місце лише для скінченого числа  ]. 
Для подібних за структурою, але стаціонарних, динамічних систем в [3] при 

розгляді задачі мінімізації витрати палива була встановлена структурна власти-
вість оптимальних процесів, що зветься послідовною оптимальністю і яка поля-
гає в однаковості оптимального управління на відповідних інтервалах часу для  

повної та скороченої систем. Під останньою розуміється динамічна система, 
що створюється з вихідної системи (1) вилученням (відкиданням) останнього рі-
вняння динаміки. 

Доведемо, що таку ж саме властивість мають і процеси при оптимізації за 
критерієм (3) і для нестаціонарних систем виду (1). 

Одночасно з динамічної системою (1) будемо розглядати систему, що ско-
рочена на порядок порівнянно з вихідної, і описується рівнянням  

                                                                        (9) 

де   (t) = [ ; (n-1) — вимірний вектор стану системи; 

 [ ;   ;      (10) 

(t) = [ , (n-1) — вимірний вектор стовпець. 
Нехай на інтервалі [  існує допустиме управління, яке забезпечує спочат-

ку екстремальні значення усім фазовим координатам системи (1), а потім здійс-
нює її вільний рух, переводячи її з початкового стану  =  за час [  в по-

ложення   
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 . 
Крім того вважається, що на інтервалі  також існує допустиме управлін-

ня , яке здійснює перевід, мінімізуючи критерій витрати палива (3), скороче-
ну систему (9) зі стану   в кінцеве положення, що 
визначається термінальними рівновагими, зокрема нульовими, значеннями 
змінних  

Суттєвим є те, що при такому характері руху фазова координата  вихід-
ної системи (1) змінює свої значення з  до кінцевого рівновагового  

=0, а фазова траєкторія  і управління  повної системи на 
всьому інтервалі [  є послідовно оптимальні та задовольняють принципу ма-
ксимума [ 1,2]. Таким чином, вище отримані результати дозволяють стверджува-
ти, що для даного класу нестаціонарних систем управління, як і для подібних 
стаціонарних систем, має місце відповідна структурна властивість оптимальних 
за витратами палива процесів управління.  

Тоді з встановленої структурної властивості витікає, що оптимальне за ви-
тратою палива управління системами виду (1) може здійснюватися за допомо-
гою оптимального управління скороченою на порядок системою виду (9). При 
цьому на першому етапі завдання(уставка), що подається на вхід оптимального 
регулятора для скороченої системи, повинне відповідати спочатку руху системи 
до екстремального значення однієї з фазових координат, а потім забезпечувати 
вільний траєкторний рух системи. 

На другому етапі оптимального управління уставка регулятору змінюється 
з метою переводу скороченої системи (9) з мінімізацією витрати палива в задане 
значення по (n-1)-ій координаті, що відповідає рівновагомому стану системи. За-
стосовуючи цей підхід до об’єктів  (n-1)-го, (n-2)-го, (n-3)-го… і т. д. порядків, при-
ходимо до сукупності оптимальних траєкторій, що характеризуються моментами 

,…  зміни завдань (уставок) оптимальному регулятору скороченої сис-
теми. При цьому структурна схема оптимального за витратою палива регулятора 
для лінійної нестаціонарної системи n-го порядку, яка побудована на основі ви-
ще викладеного правила послідовного скорочення порядку об’єкту і принципу 
прогнозування, подана на рис. 1 і виглядає наступним чином:  



Вісник Унівеситету «Україна», № 1 (19), 2017 

47 
 

 
Рис. 1 — Структурна схема системи оптимального керування 

 
1. До складу оптимального регулятора входить сукупність з (n-1)-х  прогно-

зуючих пристроїв  … , які працюють у прискореному темпі з періо-
дизацією рішень разом з відповідними логічними блоками ;  

2. Система з (n-1) –х  прогнозуючих пристроїв  дозволяє пе-
ріодично отримувати, так звані, прогнозовані значення фазових координат, по-
чинаючи з координати , як і відповідають оптимальному за витратою пали-
ва руху скороченого на відповідне число порядків об’єкту з поточного стану до 
заданого рівновагового стану;  

3. Логічні блоки    призначені для формування оптимальних 
керуючи впливів для системи прогнозуючих пристроїв що за-
безпечує їх оптимальний за витратою палива траєкторний рух, який складається 
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з (n-1)-ої послідовності траєкторних ділянок типу «розгін-вільний рух-
гальмування», на основі відпрацьовування відповідних значень уставок, що фо-
рмуються для них логічним блоком , який крім того здійснює перевірку вико-
нання прогнозуючими пристроями  заданих граничних умов і си-
нтезує оптимальні керуючи впливи, що подаються на об’єкт.   

Як відомо, реалізація будь-якого автоматичного регулятора, і оптимального 
за витратою палива зокрема, вимагає знання поточних значень параметрів 
об’єкту керування. Оскільки для нестаціонарних систем характер зміни парамет-
рів апріорі невідомий, то при оптимізації їх управління слід вирішувати задачі 
параметричної ідентифікації та відповідного налаштування оптимального регу-
лятора. При використанні прогнозованого управління це стає можливим здійсни-
ти на основі метода слідкуючої моделі с градієнтною процедурою налагоджуван-
ня як її самої, так і створеного оптимального регулятора [4, 5]. 

Для вирішення задачі синтезу адаптивного оптимального регулятора вико-
ристовуємо операторну форму подання математичної моделі нестаціонарної 
системи виду (1), яка, по суті, включає в себе як об’єкт керування, так і незмінну 
частину оптимального регулятора: 

                                  
)u(t), ( )                               (11) 

де                                 p= ;  =t ;                     (12) 

) ) — «квазістаціонарний» оператор динамічної системи (1) 

при визначені його параметрів миттєвими значеннями функцій згідно до  (12). 

Припускаючи, що координати      об’єкту доступні для спосте-
реження та вимірювання, обираємо як критерій якості  параметричної ідентифі-
кації функціонал виду  

                                       = min,                             (13) 

де     

  — фазові координати слідкуючої моделі,  ; 

що забезпечує досить високу швидкодію та неколивальний характер процесу 
параметричного самоналагоджування. Якщо тепер подати величини    як  

           —        (14) 

де   —  оператор самоналагоджуючої моделі оптимального ре-

гулятора; 
то це дозволить отримати компоненти градієнту показника якості (13) по параме-
трам, що налагоджуються, і у підсумку визначити алгоритм контуру  самоналаго-
джування у такому вигляді: 

   
           (15) 

де    — допоміжний оператор; 

   — коефіцієнт підсилення (пропорційності) контуру самоналагоджування. 
Враховуючи, що управління  u(t) приймає значення  u={+1,0,-1} вираз (15) 

спрощується  та записується  так: 
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                      (16) 

Суттєве спрощення структури адаптивного регулятора досягається при ви-
користанні сигналів системи, еквівалентних у  інформаційному сенсі сигналам 
допоміжного оператора.  В цьому випадку вираз  (16) трансформується до виду  

                                               (17) 
 
Висновки 
Аналіз оптимальних за витратою палива процесів в нестаціонарних систе-

мах n-го порядку дав можливість визначити їх послідовну оптимальність, що до-
зволило при вирішенні задачі синтезу  оптимального  управління використати 
принцип прогнозування [ 4 ]. Для параметричної ідентифікації нестаціонарних  
об’єктів при оптимізації їх за витратою палива були використані контури самона-
лагоджування, синтезовані на основі метода допоміжного оператора  [ 5 ]. Голо-
вною перевагою запропонованого алгоритму адаптації   є відсутність пошукових 
коливань і висока збіжність процесу самоналагоджування.  
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КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ПОЛІМЕРНОЇ МАСИ ТА ЗАДАЧІ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПОКРИТТЯ КАБЕЛЮ 
 
 Сформульовано задачу оптимального управління процесом полімерного 

покриття кабельних виробів як багаторівнену автоматизовану систему 
управління виробництвом кабельних виробів. Виконано комп'ютерне моде-
лювання розв'язання нелінійної задачі по визначенню температурного поля 
розплаву полімерної маси та швидкості її розповсюдження вздовж кабелю.  

Ключові слова: автоматизована система управління, екструдер, інтегральні 
перетворення, ітераційна процедура, полімерне покриття, кабель. 

  
Вступ. Розвиток світової електротехніки створення кабельних ліній високої 

пропускної спроможності стримувалося труднощами досягнення необхідної 
електричної міцності ізоляції. Пошук ізоляційних матеріалів в 70-ті роки ХХ 
століття призвів до технології виготовлення кабелів із твердою ізоляцією із 
«зшитого» поліетилену (міжнародне позначення XPLE) [1]. Завдяки високій 
електричній міцності та надійності з терміном служби не менш 30 років, простоті 
експлуатації, ремонту та екологічній чистоті високовольтні кабелі із ізоляцією 
XPLE стали найпоширенішими у діапазоні напруг до 500 кВ. Кабельні лінії на їх 
основі стають реальним засобом доставки електроенергії у найбільші центри 
електроспоживання. 

 Постановка задачі. Автоматизовану систему управління виробництва 
(АСУ) кабелю можна подати (рис. 1) як багаторівневу, де, на верхньому рівні. 

шляхом еволюційного планування факторного експерименту у просторі *X  

уставок *
ix , локальних систем стабілізації технологічних параметрів, 

відшукується вектор *x  їх оптимальних (за показником   якості продукції) 
значень. Автоматизовані електроприводи (АЕП), на основі інформації з 

підсистеми ідентифікації сигналів x  і параметрів ̂  локальних об'єктів, 

вирішують задачу оптимальної стабілізації змінних x  відносно оптимальних 

уставок *x . Відповідно на нижньому рівні системи (рис. 1) реалізується задача 
вимірювання значень x . 

Склад основних систем електротехнічного комплексу технологічної лінії для 
нанесення на струмопровідну металічну жилу тришарової поліетиленової 
ізоляції та її вулканізації у виробництві кабелю на надвисокі напруги до 330 кВ. 
Комплекс складається: з системи електроживлення; кількох десятків 
автоматизованих електроприводів (АЕП); установок електрозварювання 
металевої жили, індукційного нагрівання жили, зонної електротермії, подачі 
азоту під тиском та охолодження першої зони ізоляції і ізольованої жили в 
цілому; локальних систем керування пристроями, установками та механізмами, 
зокрема систем керування швидкістю та натягом жили, дозування компонент 
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ізоляції, температурних режимів, дегазації та сушки; автоматизованої системи 
управління технологічним процесом для забезпечення заданих показників якості 
кабельної продукції та техніко-економічних показників, оперативного надання та 
зберігання інформації про хід процесу, створення звітів. 

Система електроживлення забезпечує комплекс потужністю близько 1320 
кВА. Основними споживачами електроенергії є: автоматизовані електроприводи, 
зокрема електроприводи трьох екструдерів мають потужність близько 450 кВА; 
установка зонної електротермії — 350 кВА, електрозварювання — 300 кВА, 
індукційного нагрівання — 120 кВА. 

Вирішення задачі моделювання. Для вирішення задачі якісного управління 
процесом виробництва кабелю необхідно виконати математичне моделювання 
фізико-технічних процесів, що протікають у процесі покриття кабельних виро 

Постановка задачі та алгоритм її вирішення викладено в [6], де отримано ви-
рази для температурного поля розплавленого полімеру та швидкості його 
розповсюдження вздовж кабелю.  
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Отримання розв'язків цієї задачі у нелінійному випадку грунтується на вико-

ристанні наведеного вище лінійного наближення шляхом реалізації відповідних 
алгоритмів [4, 5]. На рис. 1, 2 наведено результати комп'ютерного моделювання 
цих алгоритмів. 

 
Висновки. Виконано комп'ютерне моделювання з визначення розподілу 

температурного поля та швидкості розповсюдження полімеоного розплаву під 
час ізоляційного покриття кабелю. Розглянуто автоматизовану систему управ-
ління виробництвом кабелю як багаторівневу систему. Подальші дослідження 
цієї проблеми пов'язані із вирішенням задачі оптимальної стабілізації шуканих 
змінних, що характеризують цроес нанесення ізоляційного покриття кабелю. 
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Рис. 1 — Багаторівнева система виробництва кабелю  
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КОМП’ЮТЕРНІ ТА АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ПО ПІДВИЩЕННЮ  

ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИСТКИ ЦИКЛОННОГО КРАПЛЕУЛОВЛЮВАЧА  
ВУГІЛЬНОГО ПАРОВОГО КОТЛА «БКЗ-160-100ПТ»  

КРАМАТОРСЬКОЇ ТЕЦ 
 

В результаті комп’ютерних та аналітичних розрахунків, обґрунтована 
можливість підвищення ефективності очистки димових газів від попелу котла 
«БКЗ–160–100ПТ» з рівня 96% до рівня 98% та вище за рахунок розміщення 
генератора турбулентності газового потоку по вхідному патрубку краплеу-
ловлювача циклонного типу. 

Ключові слова. Паровий котел, димові гази, попіл, генератор турбулентності. 
 
Вступ та постановка проблеми. Для розгляду проблеми можливості під-

вищення ефективності очистки краплеуловлювача вугільного парового котла 
«БКЗ-160–100ПТ» Краматорської ТЕЦ. приймемо наступні позначення: 

   Д– діаметр, 
  d50 — середній медіанний діаметр частинок попелу, мкм; 
d50 — параметр пофракційного ступеню очистки (діаметр частинок попе-

лу, які ловляться з ефективністю 50%); 
  f — площа (доля одиниці); 
  Gг — кількість газу, м3/год; 
  m — величина питомого зрошення, кг /м3; 
  К — запорошеність, мг /м3; 
  Р — гідравлічний опір, Па; 
  Tu — ступінь турбулентності газового потоку в %; 
  Vг — швидкість газів м/сек; 
  з — стандартне відхилення функції розподілу частинок попелу по розмірам; 
   — стандартне відхилення функції пофракційного ступеня очищення; 
   — ефективність очистки,%; 
   — щільність;  
   — коефіцієнт опору; 

  Індекси: 
г — газ; горл — горловина; г.т. — генератор турбулентності; ж.п. –живий пере-
тин; з — попіл; заг — загальний; кін — кінцевий; к.у. — краплеуловлювач; поч. — 
початковий; р — розрахунковий; тип — типовий ; п.г.п. — перетворювач газового 
потоку; фр — пофракційний; е– експериментальний; ср — середній; опт — опти-
мальний. 

Скорочення: CFD — комп’ютерна технологія моделювання газових потоків — 
Computational Fluid Dynamic; БКЗ — Білгородський котельний завод; ТЕЦ — теп-
лова електростанція; СВ — скрубер Вентури; РН — показник кислотності рідини; 
к.у — краплеуловлювач. ВЛС — вірогідно-логарифмічна координатна мережа. 
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Для очищення димових газів від попелу на теплових електростанціях Украї-
ни на котельних агрегатах одиничної потужності до 200 МВт (паропродуктивніс-
тю до 640 т/г) експлуатуються, в основному, скрубери Вентурі, які при гідравліч-
ному опорі 900–1400 Па та питомій витраті рідини на зрошення газів до 0,2 кг/м3, 
працюють з недостатньо високими значеннями ефективності очищення  
(94–96%), які не відповідають сучасним вимогам санітарних норм. Тому кінцева 
запорошеність очищених газів складає 1000 мг/м3 та вище замість 50–100 мг/м3 

по санітарним нормам, тому потрібні нові розробки для підвищення ступеню 
очистки при мінімальних значеннях охолодження газу гідравлічного опору. 

 
Мета роботи Виконати комп’ютерні та аналітичні розрахунки можливості пі-

двищення ступеню очищення димових газів вугільного парового котла типу 
«БКЗ-160–100ПТ» Краматорської ТЕЦ з рівня 95-96% до рівня 98% та вище — за 
рахунок підвищення інтенсивності турбулентності газового потоку по вхідному 
патрубку краплеуловлювача.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес підвищення ефективнос-
ті очистки димових газів від попелу в скруберах Вентурі були розглянуті у бага-
тьох дослідженнях, і за останні роки, в даній сфері, досягнутий значний прогрес 
[1–5]. 

В попелоуловлювачах Вентурі намагання підвищити ступінь очищення до 
необхідних 98,5–99% та вище, за рахунок підвищення значення коефіцієнту 
зрошення до 0,45–0,5 кг/м3, застосування двоступінчатих коагуляторів Вентурі, 
за рахунок впровадження нових золовловлювачів-емульгаторів, призводить до 
небажано різкого зниження температури димових газів та, у зв’язку з цим, до не-
обхідності додаткового підвищення їх температури на 20оС та перевитрати па-
лива [1, 2, 3]. 

Більшість інших методів підвищення ефективності очистки димових газів від 
попелу в скруберах Вентурі також пов’язані з значними недоліками. Так, в роботі. 
[4]. пропонують підвищувати довжину горловини, наприклад, в два рази, однак 
при цьому пропорційно підвищується гідравлічний опір, що в умовах ТЄЦ, прак-
тично, неможливо. 

В [5] рекомендується підвищувати тиск води з 3..4 аті до 20 аті, щоб досягти 
ступеню очистки газів від попелу до рівня 98,3–98,6% при гідравлічному опорі 
1..1,2 кПа, що пов’язано з необхідністю доповнення системи очистки коштовними 
насосами високого тиску рідини. 

Ґрунтуючись на роботах [1–5], слід зазначити, що незважаючи на кількість 
досліджень по проблемі підвищення ефективності очистки димових газів від по-
пелу вугільних котлів ТЄЦ з рівня 95…96% до рівня 98% та більш, це питання 
залишається недостатньо висвітленим та потребує подальшого наукового підходу.  

 
Виклад основного матеріалу дослідження 
В роботі, за допомогою комп’ютерних та аналітичних розрахунків, обґрунто-

вана можливість підвищення загальної ефективності очистки від попелу димових 
газів вугільного парового котла типу «БКЗ-160-100ПТ» Краматорської ТЕЦ до 
рівня, практично, 98 % замість 96% (в типової системі очистки зі скруберами Ве-
нтурі) — за рахунок підвищення інтенсивності турбулентності в зонах взаємодії 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

56 
 

контактуючих крапель рідини та частинок попелу при використанні встановлених 
по вхідному патрубку краплеуловлювача різних перетворювачів газового потоку — 
генераторів турбулентності різних типів. 

При цьому, після впровадження нової технології модернізації тільки крапле-
уловлювача уніс попелу в атмосферу знижується майже в 2 рази в порівнянні з 
типовою системою очистки. 

Комп’ютерні розрахунки виконані на розрахунковому комплексі за допомогою 
комп’ютерної технології CFD — Computational Fluid Dynamic комп’ютерної про-
грами «SolidWorks–2009» [6]; предметом досліджень є розрахунки оптимальних 
параметрів перетворювачів газового потоку, місць їх розташування по вхідному 
патрубку краплеуловлювача, ефективності очистки всієї системи санітарної очи-
стки — труби Вентурі разом з модернізованим краплеуловлювачем. 

Основна ідея модернізації полягає в підвищенні величини інтенсивності тур-
булентності в зоні взаємодії контактуючих фаз, тобто при контакті дрібнодиспер-
сних краплин рідини та частинок твердих чи рідких аерозолів в різних місцях 
скрубера Вентурі (в горловині труби, по вхідному патрубку краплеуловлювача) 
[7, 8, 9]. 

В даній роботі розглянуто деякі результати високоефективної модернізації 
тільки краплеуловлювача діаметром 3200 мм скрубера Вентурі при очищенні 
димових газів парового котла Краматорської ТЕЦ типу «БКЗ–160» паропродук-
тивністю 160тонн пари за годину та кількістю димових газів (120–150) 103 м3 /г. 

На Краматорській ТЕЦ встановлені 4 котла типу «БКЗ–160–100ПТ» пароп-
родуктивністю кожний по 160тон пару на годину (тиском пару 100 атмосфер).  

Попелоуловлююча установка МВ–УООРГРЭС котла «БКЗ–160–100ПТ» Кра-
маторської ТЕЦ складається з двох труб Вентурі діаметром горловини 800 мм (з 
центральною подачею рідини центробіжними форсунками) та двох краплеулов-
лювачів діаметром 3200 мм, встановлених послідовно за трубами Вентурі. Па-
раметри системи очистки за даними КрамТЕЦ наведені у табл.1 

 
Таблиця 1 — Параметри попелоуловлюючого пристрою МВ–УО ОРГРЭС по 
даним КрамТЕЦ  

№ п/п Найменування Розмі-
рність 

Величина 

1 Кількість димових газів перед трубою Вентурі, м3 /год (120–150)103 

2 Швидкість димових газів в горловині труби Ве-
нтурі, Vг 

м /сек 70 

3 Діаметр горловини труби Вентурі, Дгорл м 0,8 
4 Довжина горловини труби Вентурі м 0,24 
5 Загальний опір труби Вентурі та скрубера, Р кПа 1,177 
6. Удельна витрата води на зрошення газу, m кг /м3 0,15 
7. Початкова концентрація попелу, Кпоч г/м3 16 
8 Кінцева концентрація попелу, Ккін г/м3 1,0 
9 Ступінь очистки димових газів,  % 96 

 
Температура газу: на вході скрубера — 120 0С; на виході скрубера — 80 0С;  
Температура зрошувальної рідини –20 0С (РНпоч=8,0–8,5; РНкін=7,5–8,0).  
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На рис. 1 наведена загальна схема попелоуловлюючого пристрою «МВ–
УООРГРЭС» котла «БКЗ–160–100ПТ» Краматорської ТЕЦ. На рис.2 — резуль-
тат комп'ютерного моделювання руху потоку газу в корпусі краплеуловлювача 
(діаметром 3200 мм) Краматорської ТЕЦ (за допомогою розробленої на базі 
комп’ютерної технології CFD — Computational Fluid Dynamic комп’ютерної про-
грами «SolidWorks–2009»,), на обчислювальному комплексі Київського Політех-
нічного Університету (КПІ) [7]. 

Для зниження концентрації попелу у викидах в повітря в 2 рази — 
з 1000 мг/м3 до рівня, приблизно, 500 мг/м3, була розрахована та підготовлена 
до впровадження нова технологія підвищення ефективності очистки від попелу у 
двох краплеуловлювачах попелоуловлюючого пристрою «МВ–УООРГРЭС» кот-
ла «БКЗ–160–100ПТ» Краматорської ТЕЦ [7]. 

 

 
Рис. 1 — Загальна схема попелоуловлюючого пристрою «МВ–УООРГРЭС»  

котла «БКЗ–160–100ПТ» Краматорської ТЕЦ 
 
Пофракційні ступені очистки типового краплеуловлювача КрамТЕЦ (діамет-

ром 3200 мм; ΔP =400 Pa; концентрація попелу перед краплеуловлювачем — 
Кпоч = 25 г /м3.; d50 =32 мкм; з= 3,2; з=2300 кг/м3) та модернізованого краплеуло-
влювача КрамТЭЦ зі встановленим по вхідному патрубку перетворювачами га-
зового потоку [7, 8, 9] (при різних величинах «fж.п.»), розраховані за допомогою 
розробленої на базі комп’ютерної технології CFD (Computational Fluid Dynamic) 
[6, 7] та наведені у табл. 2. 

За даними моделювання встановлено, що оптимальним місцем розміщення 
перетворювача газового потоку э розміщення його на відстані х = 0,2 м від фла-
нцю по ходу газового потоку в корпус краплеуловлювача, (при fж.с.=0,53), оскільки 
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при цьому досягається максимальна величина пофракційної ефективності очис-
тки [7]. 

При нанесенні даних табл. 2 на вірогідну — логарифмічну координатну ме-
режу (ВЛС) отримані такі параметри пофракційної очистки краплеуловлювача 
типового та з генератором турбулентності: 

(d50) тип = 7,5 мкм; (з)тип =1,5 — при fж.п.=1,0; 
(d50)г.т. = 5 мкм; (з)тип =2,0 — при fж.п.= 0,53. 
З використанням отриманих в табл. 2 даних обробки значень пофракційної 

очистки краплеуловлювача типового та з перетворювачем газового потоку в 
ВЛС, розрахуємо загальну їх ефективність очистки:  

 Параметр « t » пофракційного ступеню очистки для типового краплеулов-
лювача [2, 4]. 

                

η
2

n
2

η5050

σlgσlg

 lg  -  lg 
  




dd
t =

  2|122 )5,1(lg)2,3(lg

5,7lg32lg




= 1,18;                  (1) 

 
Рис. 2 — Результат комп'ютерного моделювання швидкості руху потока газу  

у корпусі краплеуловлювача (діаметром 3200 мм) Краматорської ТЕЦ 
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Таблиця 2 — Комп'ютерні розрахункові дані оптимального місця розміщення 
перетворювача газового потоку по вхідному патрубку краплеуловлювача (ді-
аметром 3200 мм) Краматорскої ТЭЦ 

Розмір частинок попелу, мкм 2,5 5 7,5 10 
Пофракційні ступені очистки типового к.у.,% 18,9 26,8 50 74,6 
Пофракційні ступені очистки к.у. з п.г.п. на х=0,2 м 
від фланцю, (fж.п.=0,53);% 

24,4 36,8 64,8 89,6 

 
Примітка: 1) — на пересічені короткої сторони вхідного патрубка з корпусом к.у. 
– величина загального ступеню очистки типового краплеуловлювача розра-

ховується по емпіричним залежностям [7]: 
                   общ  = 50 + 44t −10(t)2,                  (для 50%общ98%)  

                           (заг)к.у. = 50 + 44(1,18) −10(1,18) 2 = 88%.                 (2) 
– параметр «t» пофракційної степені очистки для краплеуловлювача з пере-

творювачем газового потоку розраховується по залежності (1) [7]: 

η
2

n
2

η5050

σlgσlg

 lg  -  lg 
  




dd
t =

  2|122 )2(lg)2,3(lg

5lg32lg




= 1,36; 

– величина загального ступеню очистки краплеуловлювача з перетворюва-
чем газового  потоку розраховується по залежності (2) [7]: 

                           (заг)к.у. = 50 + 44(1,36) −10(1,36) 2 = 91,3%.                    (3) 
 
На рис. 3 наведені результати комп'ютерного моделювання розподілу швид-

кості та інтенсивності турбулентності потоку газу у різних зонах краплеуловлю-
вача діаметром 3200мм (з перетворювачем газового потоку, розміщеному на ві-
дстані 200 мм від фланцю вхідного патрубку) попелоуловлюючого пристрою МВ–
УООРГРЭС котла «БКЗ–160–100ПТ» Краматорської ТЕЦ.  

Ефективність краплеуловителя з перетворювачем газового потоку може ро-
зраховуватись по залежності:  

                                                 = 87,9 (fж.п.)
- 0,05, %                                     (4) 

На рис. 4 наведена визначена при комп'ютерному моделюванні оптимальна 
конфігурація одного із варіантів конструкції перетворювача газового потоку для 
краплеуловлювача діаметром 3200 мм Краматорської ТЕЦ, розташованого по 
вхідному патрубку краплеуловлювача на відстані 200 мм від фланцю вхідного 
патрубку та на відстані 200 мм від точки пересічення короткої його вертикальної 
сторони з корпусом краплеуловлювача (перетини — 24 мм; кант–50 мм; 7 верти-
кальних та 12 шт. горизонтальних перетин; площа «живого» пересічення для 
проходу газу fж.п. = 0,53%) [7].  
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Рис. 3 — Розподіл інтенсивності турбулентності по вхідному патрубку краплеу-
ловлювача при оптимальному місці розміщення перетворювача газового потоку 

на відстані 0,2 м від фланцю (при fж.п. = 0,53%; Ти∞ = 26,71% ; к.у.=91%). 
 

Ефект впровадження перетворювача газового потоку у вхідному патрубці 
краплеуловлювача — зниження, майже, у 2 рази кінцевої запорошеності всієї 
системи очистки (труби Вентурі разом з краплеуловлювачем).  

Гідравлічний опір краплеуловлювача може бути розрахований по залежності: 
                               Р г.т.. = (0,336/ fж.с – 0,213), кПа.                             (5) 

 
Рис. 4 — Оптимальна конфігурація перетворювача газового потоку  

для краплеуловлювача діаметром 3200 мм Краматорської ЕЦ 
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Основні розрахункові залежності при підготовці до впровадження нової тех-

нології модернізації схеми системи санітарної очистки від попелу (при спалю-
ванні вугілля) з димових газів парового котла «БКЗ –160–100ПТ» (паропродукти-
вністю 160 тон пару на годину) Краматорської ТЕЦ, з урахуванням даних по дис-
персності попелу та пофракційним коефіцієнтам очищення у типовому краплеу-
ловлювачу [10] згідно [7]:  

– ступінь очистки типового краплеуловлювача : 
(к.у)тип = 1– (0,07ꞏ0,7715+ 0,11ꞏ.0,493+ 0,11ꞏ0,135+ 0,09ꞏ0,0164) = 0,8775 
(87,75%). (6) 

– ступінь очистки краплеуловлювача з перетворювачем газового потоку 
(fж.п.=0,53), розміщеним на оптимальної відстані 0,2 м від фланцю (по ходу газу):  

            (к.у)п.г.п. = 1– (0,07ꞏ0,694+0,11ꞏ0,352+0,11ꞏ0,024)=0,91 (91%);        (7) 
Слід зауважити, що отримані різними методами розрахунків дані по залеж-

ностям (7) та (8), практично, збігаються з раніш наведеними даними обробки по 
ВЛС по залежностям (2) та (3), що є свідченням можливості їх використання при 
вирішенні аналогічних задач механіки аерозолів; 

– загальна ступінь системи очистки (труби Вентурі з краплеуловлювачем з 
перетворювачем газового потоку):  
 заг = [1– (1– т.в.)(1–г.т.

к.у)]100 = [1– (1– 0,74)(1– 0,91)] = 0,977, тобто 97,7%, (8) 
де величина т.в= 0,74 (74%) прийнята по аналогії з  10 . 

загальна кінцева концентрація попелу (після реконструкції краплеуловлювача та 
при Кпоч=25000 мг/м3) буде складати: 

                            Ккін = Кпоч (1–заг) = 25000 (1– 0,977) = 575 мг/м3,              (9) 
тобто зниження кінцевої концентрації попелу після реконструкції краплеуло-

влювача буде складати 575 мг/м3, замість 1000 мг/м3 тобто в 1,8 рази менша, ніж 
до реконструкції. 

 
Висновки і перспективи подальших розробок у даному напрямку 
На прикладі очистки димових газів від попелу при спалюванні вугілля в па-

ровому котлі типу «БКЗ–160–100ПТ» в розміщеному за трубою Вентурі та моде-
рнізованому по нової технології циклонного крапле уловлювачі діаметром 3200 
мм (зі встановленим по вхідному патрубку краплеуловлювача перетворювача 
газового потоку), вперше для практиці очистки газів вугільного котла, теоретич-
но, за допомогою комп’ютерних та аналітичних розрахунків, обґрунтована мож-
ливість підвищення ефективності очистки від попелу, практично, з рівня 96% (в 
типової системи очистки) до рівня 98 % в модернізованій по новій технології сис-
темі очистки.  

При цьому уніс попіл в атмосферне повітря, після модернізованої системи 
очистки по новій технології, майже в 2 рази знижується в порівнянні з типовою 
системою очистки. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ  СТАНДАРТУ ISA–88 НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБКИ 

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ  ВАКУУМ-ВИПАРНИМ АПАРАТОМ  
У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 
У статті розглянуті питання методології впровадження положень міжно-

родного стандарту автоматизації періодичних процесів ISA-88. Розглянуті 
основні положення стандарту, термінологія. Показана технологія розробки 
одного із основних елементів — керівного рецепту на прикладі автоматизації 
ділянки кристалізації цукрового виробництва. Визначені основні переваги ви-
користання підходу до автоматизації відповідно стандарту ISA-88. 

Ключові слова: ISA-88, рецепт, автоматизація вакуум-випарного апарату, 
утфель, цукрове виробництво  

 
Вступ 
Розвиток науково-технічного процесу призводить до  ускладнення виробниц-

тва. Розвиток суспільства вимагає підвищення якості продукції. Бізнес бажає 
отримати прибутки. В цих умовах одним з важливіших факторів подальшого роз-
витку стає автоматизація виробничих процесів. Процес проектування та впрова-
дження систем автоматизації теж вимагає підвищення продуктивності. Одним з 
шляхів підвищення продуктивності цих процесів є розробка і впровадження тех-
нологій багаторазового використання розроблених та перевірених рішень. Осно-
вою цього є модульність та уніфікація. Реалізація цих підходів неможлива без 
використання відповідних стандартів, що формують необхідні умови та вимоги. 

Національні та міжнародні організації проводять велику роботу по розробці 
стандартів, що відображають кращій накопичений досвід і дозволяють зменшити 
витрати на впровадження систем автоматизації. На жаль Україна хоч і проголо-
сила, що йде у міжнародне суспільство і співробітництво, не забезпечує цілесп-
рямоване інформування та впровадження міжнародних стандартів. Незважаючи 
на велику кількість англомовного матеріалу, він важкодоступний українським 
спеціалістам з автоматизації як через специфічну англомовну термінологію, так і 
через необхідність придбання самих стандартів. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
У світовій практиці прийнято поділяти виробництво на три категорії (за тех-

нологічними процесами): 
 Batch — періодичне (порційне, малосерійне);  
 Continuous — неперервне;  
 Discrete — дискретне. 
Відповідно особливості виробництва вимагають їх урахування при створенні 

систем управління.  
Найбільш складним з токи зору управління є періодичне виробництво. Від-

повідно до визначення, наведеного у   стандарті [1,2] та його перекладу [3] — 
«Періодичний процес — це процес, результатом якого є виробництво кінцевої 
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кількості продукту шляхом виконання над деякою кількістю вхідного матеріалу 
(сировини) упорядкованої послідовності дій за обмежений період часу з викорис-
танням однієї або більше одиниць обладнання». При цьому в процесі виробниц-
тва можуть використовуватися як дискретні, так і безперервні технологічні про-
цеси (операції).  

Процес  стандартизації почався з періодичного процесу і перша версія  ста-
ндарту  була затверджена  міжнародною організацією з автоматизації ISA 
(International Society of Automation) у 1995 році та оновлена в 2010 році. У Європі 
він був впроваджений Міжнародною електротехнічною комісією IEC у 1997 році 
як IEC 61512-1. Стандарт намагається вирішити такі проблеми [3]:  

 відсутність універсальної моделі для пакетного контролю;  
 труднощі з розуміння вимог користувача;  
 інтеграція між постачальниками систем автоматизації;  
 складність конфігурації пакетного управління. 
  На сьогодні стандарт включає в себе чотири частини: 
 ISA88.01-1995, Batch Control Part 1: Models and Terminology — визначає 

стандартні моделі та термінологію для формалізації вимог до систем керування 
періодичним виробництвом, його еквівалент — IEC 61512-1 [4];  

 ANSI/ISA-88.00.02-2001, Batch Control Part 2: Data Structures and 
Guidelines for Languages — визначає моделі даних для керування виробництвом, 
структури даних для обміну інформацією, а також форму запису рецептури [5];  

 NSI/ISA-88.00.03-2003, Batch Control Part 3: General and Site Recipe 
Models and Representation — визначає моделі для представлення узагальнених 
рецептур та обміну такими рецептурами між виробничими підрозділами, а також 
між підприємством та його партнерами [6];  

 ANSI/ISA-88.00.04-2006, Batch Control Part 4: Batch Production Records — 
визначає моделі даних та зразкову модель системи для запису, зберігання, 
отримання та аналізу даних про стан періодичного виробництва [7]. 

Практика і ефективність впровадження стандарту для керування періодич-
ним процесами показала можливість використання його положень  для керуван-
ня дискретними та безперервними процесами [8, 9] так і необхідності розробки 
на його засадах оригінальних рішень [10]. 

На теренах України мається дуже обмежена інформація у фахових виданнях 
про використання міжнародних стандартів у управлінні технологічними процеса-
ми. Практично на сьогодні вся інформація зосереджується у двох інформаційних 
центрах — роботах Пупени О.М. [11, 12] та  Асоціації Підприємств Промислової 
Автоматизації України [2]. 

Метою статті є ознайомлення з технологією використання основних поло-
жень стандарту ИСА-88  при автоматизації технологічних процесів. 

Основні поняття стандарту ISA–88 достатньо добре представлені у роботах 
[2, 11, 12]. 

Стандарт ISA 88 визначає поняття періодичного процесу («batch process») — 
це процес, результатом якого є виробництво кінцевої кількості продукту шляхом 
виконання над деякою кількістю вихідних матеріалів (сировини) впорядкованої 
послідовності дій за обмежений період часу з використанням однієї або більше 
одиниць обладнання. 



Вісник Унівеситету «Україна», № 1 (19), 2017 

65 
 

Визначення стандарту вказує на наявність обмеженого інтервалу часу (пері-
оду) виготовлення кінцевої кількості продукту (тобто партії) і тим самим відділяє 
періодичний виробничий процес від безперервного або дискретного процесу.  

Для управління періодичним виробництвом необхідні три сутності (і саме їх 
описує стандарт):  

 формальне визначення процесу виготовлення партії продукту — рецепту-
ри («recipe»); 

 інформація про обладнання, яким потрібно керувати (модель обладнання);  
 формальне визначення керуючих впливів.  
Оскільки стандарт передбачає автономний підхід до проектування названих 

частин, наприклад, проектування рецепту без прив’язки до виконавчих механіз-
мів низького рівня, а лише логічний опис дій над продуктом, як рецепт в кулінарії 
без урахування потужності плитки, та інше. Тож ми будемо розглядати перший 
етап побудови системи, а саме — побудову рецептури. 

 
Застосування ISA–88 при автоматизації вакуум-випарного апарату 
Автоматизація системи керування випарюванням сиропу у періодичному ва-

куум-апараті [8] потребує розробки рецепту виробництва з усіма контрольними 
точками та маніпуляціями відповідно до стандарту ISA-88. Також необхідно на 
основі рецепту побудувати технічну інтерпретацію процесу, алгоритм дій та 
впливу на систему зі сторони фізичного обладнання.  Всі можливі стани облад-
нання описуються за допомогою діаграми алгоритму роботи мовою SFC. 

 
Об’єкт управління 
Цукрове виробництво є традиційною галуззю виробництва для України і то-

му використання у якості дослідження системи керування технологічним проце-
сом на одному з етапів може бути цікавим широкому колу фахівців. 

Одним з етапів виробництва є процес уварювання цукрового сиропу з метою  
виділення цукрози з розчину у вигляді кристалів, тобто отримання суміші (ут-
фель) кристалів та міжкристального розчину [14, 15]. Технологічна схема у зага-
льному вигляді представлена на рис. 1. 

На вході технологічного процесу маємо ємності з похідними продуктами — 
сиропом (С), зеленою патокою першого продукту (ЗП), білою патокою першого 
продукту (БП), зеленою патокою другого продукту (ЗП(ІІ)), білою патокою другого 
продукту (БП(ІІ)).  В результаті роботи  вакуум-апаратів (ВА) можуть бути отри-
мані — утфелі першого продукту, другого продукту і третього продукту (УІ, УІІ, 
УІІІ) продуктів, з яких в подальшій обробці отримують товарний цукор, технічний 
цукор, бурий цукор, мелас, також з утфелю виділяють білу та зелену патоку (І-го 
та ІІ-го продукту) які повертається на повторну обробку. У реальному виробниц-
тві вважаючи на обсяги утфелю І,ІІ та ІІІ продукту ВА можуть бути закріплені за 
типом утфелю. Універсальність системи залежить від технологічної обв’язки ВА 
на ділянці. 
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Рис. 1 — Технологічна схема 
 

Алгоритм роботи ВА представлено на рис.2 
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Рис. 2 — Алгоритм роботи вакуум-апарату 
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Початкова операція — готовність — апарат пропарений і готовий для пода-
льшої роботи. 

Наступна операція — набір вакууму. Після набору вакууму до заданого роз-
рідження (≈ –80 кПа) апарат повинен набрати продукт (сироп, основна сировина 
для рецепту). 

Наступна операція — згущення сиропу протягом певного часу  до необхідної 
заданої в рецепті консистенції (вміст СР).  

Потім апарат переходить до операції кристалоутворення шляхом введення 
сировини (затравки) для утворення кристалів та їх подальшого росту. Рецепти 
набору продукту, росту та розкачки залежать від обраного рецепту продукту 
(УІ,УІІ,УІІІ). Використання операції розкачки збільшує об’єм виходу утфелю, дана 
операція можлива в більшості рецептів. Рішення по використанню розкачки 
приймає технолог, зважаючи на наявні об’єми патоки. 

Далі слідує операція уварювання. Після того як показних СР(сухих речовин) 
досяг позначки зазначеної в рецепті, апарат відвантажує готовий утфель, який 
подається на наступний технологічний етап виробництва цукру.  

Потім апарат пропарюється та знову готовий до наступного циклу, тобто ва-
рки утфелю за наступним рецептом. 

 
Проектування системи керування за стандартом ISA–88 
Перш за все, необхідно усвідомити технологію виробництва продукту та 

представити її у вигляді рецепту.  
Рецепт — це необхідний набір інформації, що унікально ідентифікує вироб-

ничі вимоги для конкретного продукту.  
Рецепт складається з заголовку, вимог до обладнання, процедури та фор-

мули.  
Рецептура виробництва має наступний вигляд:  
 рецептурна процедура технологічної комірки;  
 рецептура апарату;  
 операція рецепту;  
 етап рецепту.  
Саме остання стадія повинна бути максимально примітивна та однозначна, 

оскільки ми повинні в подальшому побудувати  залежність між етапом рецепту 
(Керівний рецепт — рецепт конкретного продукту) та апаратурним етапом (Апа-
ратурним об’єктом).  

Заголовок — це ідентифікатор автора, номер версії, історія редакції, дозволи 
і короткий опис процесу.  

Вимоги до обладнання —  інформація про конкретне обладнання, необхідне 
для створення партії чи частини партії.  

Процедура — стратегія проведення процесу: кроки рецепту або «інструкції» 
що надаються системі керування або оператору.  

Формула — набір даних: входи процесу(інгредієнти, кількість); параметри 
процесу(температуру, швидкість передачі інгредієнту, швидкість змішування); 
виходи процесу (продукт і його кількість, що отримується з однієї партії).  

У табл. 1 наведені рецепти (у термінології стандарту — керівні, оскільки вони 
забезпечують отримання конкретного продукту) варки утфелів І,ІІ та ІІІ продуктів. 
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ISA-88 базується на глибокій модульності усіх об’єктів і тому вимагає для 
опису технології визначати етапи рецепту максимально примітивно та однознач-
но, оскільки ми повинні в подальшому побудувати  залежність між етапом рецеп-
ту (Керівний рецепт — рецепт конкретного продукту) та апаратурним етапом 
(Апаратурним об’єктом).  На основі керівних рецептів створюється майстер ре-
цепт (табл. 1), який описує виробництво серії продуктів. В подальшому для кож-
ної фази розробляється уніфікований модуль керування. При необхідності новий 
рецепт може бути сформований із вже існуючих етапів майстер рецепта. Такий 
підхід дозволяє зменшити обсяги програмних робіт, спростити життя технологам. 

 
Таблиця 1 — Майстер — рецепт утфелю у вигляді таблиці 
 

Пози-
ція 

Фаза 
І утфель ІІ утфель ІІІ утфель 

Інгреді-
єнт 

Показник Інгреді-
єнт 

Показник Інгреді-
єнт 

Показник 

1 Готовність - - - - - - 
2 Набір вакуу-

му 
Тиск ≈ –80 

кПа 
Тиск 

≈ –80 
кПа 

Тиск ≈ –80 
кПа 

3 Набір продук-
ту 

Сироп 27% Рів-
ня 

апарату 

ЗП 27% Рів-
ня 

апарату 

ЗП(ІІ) 27% Рів-
ня 

апарату 
4 Згущення Сироп 81 СР ЗП 81 СР ЗП(ІІ) 81 СР 
5 Кристалоут-

ворення 
Затравка 12 мл Затравка 12 мл Затравка 12 мл 

6 Ріст Сироп 80% Рів-
ня 

апарату 

ЗП 80% Рів-
ня 

апарату 

ЗП(ІІ) 80% Рів-
ня 

апарату 
7 Розкачка -; Біла 

патока; 
Зелена 
патока 

95% Рів-
ня 

апарату 

-; Біла 
патока; 
Зелена 
патока 

95% Рів-
ня 

апарату 

-; Біла 
пато-
ка(ІІ); 
Зелена 
пато-
ка(ІІ) 

95% Рів-
ня 

апарату 

8 Уварювання - 92 СР - 92 СР - 92 СР 
9 Відвантажен-

ня 
- 0% Рівня 

апарату 
- 0% Рівня 

апарату 
- 0% Рівня 

апарату 
10 Пропарка Пара 110 °с Пара 110 °с  Пара 110 °с  

 
При необхідності аналізу реалізації рецепту у часі можливо використовувати 

діаграми Ганта (рис. 3).  
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Рис. 3 — Діаграма тривалості та взаємодії процедур  

у рецепті приготування утфелю І продукту 
 
Для формального опису рецепту у простих випадках може використовува-

тись  мова  програмування Sequential Function Charts (SFC) що отримала широке 
визнання в обробній промисловості і стала розповсюдженим засобом для визна-
чення умовної логіки.    

Ієрархія рецептів зображена на рис. 4. 
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Рис. 4 — Рецепти виробництва утфелю за ISA-88 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

70 
 

На рис. 4 відображені майстер — рецепт (блок 1.0), це незмінний рецепт який 
ми повинні реалізувати програмно, для його модулів (рис. 5) розробити програми 
керування устаткуванням для кожного модуля незалежно, та об’єднати в єдину 
систему. 

Товарний цукор виробляється за рецептурою І — Продукту (блок 1.1), для 
реалізації якого нам знадобиться програма майстер рецепту, яка задовольняє 
всім потребам трьох рецептів що входять до І — рецептури, а у випадку з бло-
ком 1.3 модуль розхитування буде надлишковим, тому його можна виключити з 
рецепту. Блок 1.4 — це рецепт варки утфелю І продукту з додаванням на стадії 
розхитування Білої патоки. Аналогічно блок 1.5 на стадії розхитування додаємо 
Білу та Зелену патоку. На якість продукту додавання патоки не впливає, тому 
рішення про роботу за тим чи іншим рецептом в межах І — рецептури приймає 
технолог виробництва залежно від наявності патоки. В результаті варки за І — 
рецептурою отримуємо утфель першого продукту 

Технічний цукор виробляється за рецептурою ІІ– продукту. Результатом вар-
ки за рецептом 1.2 буде утфель другого продукту. Основний рецепт отримання 
такого утфелю це використання замість сиропу зеленої патоки як показано в 
блоці 1.6. Якщо технолог вирішує що необхідно додати білу патоку, то викорис-
товується рецептура з блоку 1.7. Таким чином залежно від наявності паток та 
потреб виробництва у технічному цукрі технолог обирає рецепт 1.6 або 1.7. 

Бурий цукор та мелас ми отримуємо в результаті варки за рецептом 1.8, у 
блоці 1.9 вказано, що Біла та Зелена патоки які використовуються в даному ре-
цепті виділяються з вже готового утфелю ІІ — продукту. 

SFC схема майстер рецепту отримання утфелю представлена на рис. 5. 
Як бачимо  в майстер  рецепті (рис.5) передбачені операції які можуть вико-

нуватися одночасно. Зірочкою позначені блоки які включаються до рецептів з 
відповідними номерами з рисунку 4. Також відображені можливі операції набору 
продукту та операції розкачки що належать до Master Recipe, проте можуть бути 
відсутні або спеціалізовані в Control Recipe залежно від наявності патоки та об-
раного рецепту виробництва продукту. 

 
Висновок 
Викладений вище приклад ілюструє технологію  впровадження ідеології ста-

ндарту ИСА-88 при створенні систем управління технологічним процесом у 
окремому апараті. Використання формалізованих моделей на всіх рівнях  (реце-
пти, обладнання, модулі керування…) поряд з глибокою модульністю описів до-
зволяє зменшити витрати як на розробку систем, так і на підходи до розробки 
нових апаратних та програмних засобів. 

Уніфікація агрегатів та блоків управління дозволяє зменшити час на розроб-
ку нового обладнання, його виробництво, встановлення на виробництво, на-
вчання персоналу, пошук та ліквідацію помилок та несправностей. Також дося-
гається зменшення фінансових витрат на всьому шляху автоматизації виробни-
цтва від проекту до обслуговування обладнання та майбутніх модернізацій: збі-
льшення потужностей виробництва; модернізація устаткування; заміна певних 
модулів обладнання за рахунок уніфікації та модульності обладнання та програ-
много забезпечення.  
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Набір вакууму

Набір 
продукту

Згущення

Кристалоутво
рення

Ріст Розкачка

Уварювання

Відвантаженн
я

Пропарка

Пуск

‐80 кПа

81 СР & 27% Рівня апарату

92 СР

0% Рівень апарату

t˚= 110 С

СР & 12 мл Затравки

Готовність

80% Рівня апарату 95% Рівня апарату

Тиск

‐

Рівень Сиропу

Вакуум, t˚С 

СР

Вакуум, t˚С 

Затравка

СР, Вакуум, t˚С 

Рівень Білої Патоки

СР, Вакуум, t˚С 

Тиск

СР, Вакуум, t˚С 

СР

Вакуум, t˚ С

Рівень апарату

‐

t˚ С

‐

*1.3 – Сироп
*1.6, *1.9 – Зелена патока *1.4

Розкачка

95% Рівня апарату

Рівень БП та ЗП

СР, Вакуум, t˚С 

*1.5;*1.7;*1.9

*1.3;*1.4;*1 .5

Набір 
продукту

Рівень Зеленої Патоки

Вакуум, t˚С 

*1.6;*1.7; *1.9

 
Рис. 5 — Майстер-рецепт варки утфелю у відділенні кристалізації мовою SFC 
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УДК 504                   Л.А. Слободянюк 
 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ  
ЯКОСТІ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

 
Визначення об'ємів споживання теплової енергії та стану теплових мереж 

є взаємозалежною та важливою задачею для сфери житлово-комунального 
господарства. Задача моніторингу споживання енергоресурсів базується на 
показниках об'ємів споживання та оцінювання стану теплових мереж. В даній 
роботі основна увага зосереджена на проблемі створення методики моніто-
рингу споживання енергоресурсів з врахуванням показників стану теплової 
мережі, розробка засобів оцінювання стану елементів теплових мереж за до-
помогою методів експертного оцінювання. Всі наведені матеріали є теоре-
тично обґрунтованим дослідженням Ходашинського І.О. у його роботі «Иден-
тификация нечетких систем: методы и алгоритмы». В даній роботі його під-
ходи застосовано для розрахунків коефіцієнтів оцінювання стану елементів 
теплової мережі.Використані такі технології, як середовище розробки mic-
rosoft visual studio, API windows forms, бібліотека microsoft.Office.Interop.Excel.Dll, 
графічний редактор acdsee PRO 8. Створено програмний продукт, який вирі-
шує задачу знаходження комплексної якісної експертної оцінки стану теплової 
мережі.  

Ключові слова: теплові мережі, коефіцієнт дефектності, експертна оцінка 
стану, програмне забезпечення, нечітка логіка,  мова С#. 

 
Вступ 
Задача якісного оцінювання стану складних об’єктів завжди є важливою та 

актуальною. У галузі теплової енергетики надзвичайно важливою є задача зна-
ходження комплексної експертної оцінки якісного стану теплових мереж (ТМ). Від 
вирішення цієї задачі залежать  низка пов’язаних з нею задач від підтримки на-
дійної роботи теплових мереж та їх елементів до своєчасного та якісного отри-
мання теплової енергії населенням.  Означену задачу можна вирішити різними 
способами. Одним з можливих підходів може бути використання інформаційних 
технологій у поєднанні з новітніми  розділами математичної науки, які знахо-
дяться на етапі розвитку і становлення, наприклад, прикладні розділи нечіткої 
логіки, що є узагальненням класичної логіки і теорії множин. В статі пропонуєть-
ся саме таке рішення.  

 
Пограмний комплекс 
Технологічні засоби, що описуються, реалізовані у вигляді програмного ком-

плексу, який автоматизує процес вироблення комплексної експертної оцінки за 
матеріалами спостереження за окремими елементами теплової мережі [1]. На 
основі отриманої оцінки може бути складено акт (протокол або технічний звіт), в 
якому наводиться оцінка технічного стану елементів теплових мереж і теплової 
мережі в цілому і наводяться рекомендації для їх подальшої експлуатації. Теп-
лова мережа або окремий елемент в термінах нечіткої логіки може визнатися 
справним, що відповідає нормативно-технічним документам і не потребує ремо-
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нту, може експлуатуватися й надалі. Або ж може бути визнаним незадовільного 
стану, непрацездатним, потребуючим ремонту перед продовженням експлуата-
ції; неремонтопридатним, потребуючим заміни; таким, що відповідає розрахун-
ковим, але не фактичним навантаженням. 

Задача вироблення рекомендацій у системі вирішується за допомогою ме-
тоду с-середніх функцій приналежності об’єкта, що оцінюється, і правил нечіткої 
логіки, які зберігаються у базі знань комплексу.  

Комплексна якісна оцінка стану теплових мереж визначається виходячи з 
оцінок технічного стану окремих елементів ТМ: трубопроводів, зварювальних 
швів, компенсаторів, засувок, ізоляції і насосних агрегатів. Розрахунок комплекс-
ної якісної оцінки технічного стану ТМ здійснюється на основі коефіцієнтів дефе-
ктності елементів за формулою: 

КДТМ = 0,4 КДТ + 0,1 КДШ + 0,3 КДІ + 0,1 КДЗ + 0,07 КДК + 0,03 КДНА, 
де       КДТМ — комплексний коефіцієнт дефектності теплової мережі; 
КДТ  — коефіцієнт дефектності трубопроводу; 
КДШ — коефіцієнт дефектності зварювальних швів; 
КДІ  —  коефіцієнт дефектності ізоляція; 
КДЗ —  коефіцієнт дефектності засувок;  
КДК — коефіцієнт дефектності компенсаторів; 
КДНА — коефіцієнт дефектності насосних агрегатів. 
- нормовані значення (0,4; 0,1; 0,3; 0,1; 0,07 и 0,03) є ваговими коефіцієн-

тами, що відображають вплив відповідних елементів на вартість ремонтних робіт 
по заміні всіх дефектних елементів аналогічними справними. 

На підставі значення коефіцієнта дефектності даної ТМ встановлюється 
комплексна якісна експертна оцінка її технічного стану відповідно діапазонів на-
ведених у табл. 1. 

 
Таблиця 1 — Відповідність діапазонів значень коефіцієнта дефектності ТМ 
його комплексній якісній експертній оцінці 
Значення коефіцієнта дефектності ТМ 
(цифрове значення)  

Комплексна якісна експертна оцінка 
технічного стану ТМ(логічна зміна) 

Менш 10 Хороше 
Від 11 і до 30 Задовільне 
Від 31 і до 60 Незадовільне 
61 і більше Непридатне 

 
Теоретичні засади реалізації алгоритмів роботи експертної системи визна-

чені у роботі Ходашинского И.А. Формальнологический метод и аппроксимация 
Мамдани в нечетком оценивании величин [14]. Технологічна схема  створення та 
роботи програмного комплексу  побудована наступним чином. 

На етапі експертного оцінювання було встановлено, що найкраще обрати 
тип нечіткої системи Мамдані [14] (оскільки вирішується задача вилучення знань із 
даних у вигляді лінгвістичних правил або пошук асоціативних зв’язків в множині 
даних). 

Для опису відображення вхідного вектору Х в вихідне значення Y в нечітких 
системах типу Мамдані використовується методи нечіткої логіки, наприклад, ап-
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роксимація Мамдані або метод, заснований на формальному логічному дове-
денні. 

На етапі ідентифікації структури визначаються структурні характеристики 
нечіткої системи, такі як число нечітких правил, число лінгвістичних термів, на 
яке розбиті вхідні змінні. Така ідентифікація виконується за допомогою нечіткого 
кластерного аналізу або методу перебору. 

Застосування алгоритмів кластерного аналізу направлене на поділ загальної 
генеральної сукупності на кластери так, аби в кожному з них знаходилися най-
більш близькі за властивостями дані. Нечітка кластеризація є одним з найбільш 
цікавих методів виявлення можливих груп і перевірки гіпотез про структуру да-
них. Методи нечіткої кластеризації дозволяють одному й тому ж об’єкту належа-
ти одночасно декільком кластерам, але з різною мірою приналежності. Зазвичай 
кожен кластер характеризується деяким прообразом, який описується центром 
кластеру і деякою додатковою інформацією, наприклад, розміром і формою кла-
стера. Існує безліч методик кластеризації. В роботі використається алгоритм 
кластеризації нечітких с-середніх. 

Початковою інформацією для кластеризації слугує таблиця спостережень T 
= = {t1, t2, …, tM}, де k-й елемент tk = (xk, yk), xk =  [xk1, xk1, …, xkn] — вектор вхідних 
значень, yk — вихідне значення, М — число спостережень, n — число вхідних 
змінних, xk  DX, yk  DY. Нехай P(T) — потужність множини Т, тобто множина 
усіх підмножин множини Т. Нечітке с-розбиття Т є множина {Ai|Ai  P(T), 1 ≤ i ≤ c, 
2 ≤ c ≤ M — 1}, c — число кластерів. Кластери характеризуються матрицею нечі-
ткого розбиття F = [µki], яка має такі властивості: 

,               

Алгоритм нечітких с-середніх заснований на мінімізації відстані від спосте-
режуваних даних до центрів кластерів [3]. Евклідова відстань обчислюється за 
формулою: 

, 

де  — вектор центрів нечітких кластерів,  

m  [1, ∞) — емпіричне число, що зазвичай дорівнює двом. 
Власне алгоритм нечітких с-середніх полягає в наступному: 
Вхід. Таблиця спостережень Т, число кластерів с, число m, параметр останова ε. 
Вихід. Матриці нечіткого розбиття F і матриця центрів кластерів V. 
Крок 1. Випадковим чином ініціалізувати матрицю нечіткого розбиття F, яка 

задовольняє вимогам (3). 
Крок 2. Обчислити вектор центрів кластерів vi. 
Крок 3. Розрахувати відстань dki між k-м спостереженням з матриці Т і i-м 

центром кластера .  

Крок 4. Розрахувати чергове наближення матриці F;  

якщо dki > 0, то , 

якщо dki = 0, то . 
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Крок 5. Якщо ||F – F*||2 < ε, то вихід з алгоритму, інакше перехід на крок 2. 
Тут F* — матриця нечіткого розбиття, отримана на попередній ітерації алгоритму. 

В результаті роботи алгоритму обчислюється матриця центрів кластерів V = 
= {v1, v2, …, vc}, де кожне vk = {vk1, vk2, …, vkn, vkn+1}, vki — значення координати i-ї 
змінної в k-му кластері, vkn+1 — значення координати вихідної змінної в k-му кла-
стері. Кожен виділений кластер відповідає одному лінгвістичному правилу бази 
правил нечіткої системи. 

Кожен лінгвістичний терм, що перебуває в антецеденті нечітких правил, за-
дається власною функцією приналежності. В якості функції приналежності обра-
на функція гаусова типу,  котра описується формулою: 

. 
Спираючись на результати кластерного аналізу, можна визначити парамет-

ри функції приналежності наступним чином: 
a = vij, 

. 

Далі, після визначення необхідних параметрів і побудови функцій приналеж-
ності, йде формування правил нечіткої бази. Нечітке поняття LXi,k в правилі (1) 
відповідає судженню «Xi приблизно дорівнює vij». Загальний вид правила в мо-
делі типу Мамдані буде мати наступний вигляд: 

, 

де vji — значення координати i-ї вхідної змінної в j-му кластері, vjn+1 — значення 
координати вихідної змінної в j-му кластері, 1 ≤ j ≤ c. 

Таким чином, вирішена задача визначення формування нечіткої бази. Далі 
знаходимо правило, яке найближче до вектору вхідних даних. Це правило з усіх 
правил має мінімальний корінь суми квадратів різниці між вхідними значеннями і 
значенням відповідної координати в кластері цього правила. Vjn+1 в відповідному 
кластері буде вирішенням поставленої задачі. 

Технологічні засоби, що описані вище, були реалізовані у вигляді програмної 
системи створеною на мові С# за допомогою середовища розробки  Microsoft 
Visual Studio 2015. 
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Рис. 1 — Головна форма програмної системи експертного оцінювання 

 

Основні технологічні засоби роботи користувач програми  наведені на рис. 1. 
Результати розробки були розглянути на конференції [15]. Програма проходить 
дослідні випробування у структурах енергетичного комплексу. 

 
Висновки 
При написанні даної роботи був виконаний аналіз існуючих програмних про-

дуктів, обрано найбільш відповідні для вирішення поставленої задачі знахо-
дження комплексної експертної оцінки стану теплових мереж методами класте-
ризації с-середніх нечіткої логіки рішення.  

На підготовчому етапі були проаналізовані різні алгоритми кластеризації, зі-
браний значний об’єм теоретичного матеріалу по цій темі та по темі нечіткого 
виводу. Було вирішено, який тип нечіткої системи треба обрати, які функції при-
належності мають відповідати кожному терму та кожному правилу нечіткої бази, 
знайдено інші супровідні параметри, які встановлюються експертом. Нечітка ло-
гіка, яка використовується в алгоритмі знаходження шуканого результату, є над-
звичайно перспективним та недослідженим розділом математичної науки.  

Вищезазначені алгоритми і методи можуть бути використані не тільки в об-
ласті теплової енергетики, як ця дипломна робота, а і в багатьох інших галузях. 
Подальше дослідження нечіткої логіки може зробити прорив і відкрити нові мож-
ливості аналізу даних та знаходження в них закономірностей. 

Застосування автоматизованих засобів у області теплової енергетики є ко-
рисним як з боку збереження часу та автоматизації людської роботи, так і з боку 
використання знань і даних в інформаційному просторі. 

При розробці програмного забезпечення були набуті нові знання та покра-
щені старі навички розробки програмних засобів на мові С# за допомогою сере-
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довища розробки програмних засобів Microsoft Visual Studio 2015. Були викорис-
тані такі технології Microsoft, як API Windows Forms, можливості якого добре під-
ходять для створення якісного користувацького інтерфейсу, наповненого різнома-
нітними елементами управління, інтерфейсу, що виконує усі потрібні розробнику і 
користувачеві функції, обробляє події, які поступають від користувача, перевіряє 
введені дані тощо. 

Також при виконанні було встановлено зв’язок середовища Microsoft Visual 
Studio 2015 з застосунком Microsoft Office Excel, з файлами формату *.xlsx за до-
помогою офіційної бібліотеки взаємодії Microsoft.Office.Interop.Excel.dll та її ме-
тодів та властивостей. 

Створений програмний продукт відповідає поставленим вимогам, є надій-
ним, захищеним від виникнення помилок та винятків, від пошкодження файлів, 
зручним у використанні, а одержаний результат комплексної якісної експертної 
оцінки стану ТМ за таблицею спостережень з коефіцієнтами дефектності елеме-
нтів ТМ знаходиться за оптимальні кількість дій і часу та з відносно високою точ-
ністю. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ И МАССООБМЕН 

СТЕНОЗИРОВАННЫХ АРТЕРИЙ 
 

Работа выполнена под руководством профессора Зеленского К.Х. 
  
В этой работе численно моделируется нестационарный неньютоновский 

кровоток и массоперенос в симметричных и несимметричных стенотических 
артериях. Рассматривается кровь с синдромом гипервязкости и гиперэлас-
тичная модель Муни-Ривлина используется для соответствующей 
артериальной стенки. Входное граничное условие наложенной скорости или 
давления имеет решающее значение для получения реалистичных гемодина-
мических результатов в стенотических артериях. FSI существенно влияет 
на гемодинамику на моделях стенотических артерий, артерии значительно 
расширены и сжимаются из-за стеноза. Тяжесть и геометрия стеноза 
имеют важное влияние на длину рециркуляции и распределение концентрации 
макромолекул, таких как липопротеины низкой плотности (ЛПНП). 

Ключові слова: кровоток, стенотические артерии, уравнения Навьу--Стокса, 
 
Введение 
Поток через строго атеросклеротические артерии представляет большой ин-

терес. Эти артерии представляют серьезную опасность для здоровья и являют-
ся основной причиной смертности и заболеваемости в промышленно развитых 
странах. Сужение артерии или стеноз, могут привести к существенному образо-
ванию бляшки, и может привести к серьезному сокращению кровотока. В арте-
риях мозга возникает опасность эмболии, вызывая неврологические симптомы 
или инсульт. Трудности в проведении реалистичных экспериментальных и чис-
ленных исследований кровотока в артериях заключаются в неньютоновской 
реологии крови стенозированных сосудов, характеристика артериальной стенки, 
пульсирующий входной поток, массоперенос, геометрия стеноза, и переход к 
турбулентному движению. 

 Обзор работ. Поток в стенозированной артерии характеризуется высоким 
давлением и WSS (напряжение сдвига стенки) в горле и наблюдается зона ре-
циркуляции стеноза. Зона рециркуляции изменяется в течение одного сердечно-
го импульса и длина рециркуляции зависит от тяжести стеноза, стеноз морфо-
логии, числа Рейнольдса, и Womersley числа пульсирующего потока, [1,2]. Яв-
ление периодического вихревого потока вниз по течению от стеноза горла, на 
осесимметричном стенозе с уменьшением площади на 84%, начинается при-
мерно при числе Рейнольдса Re = 375 [3]. 

Bathe и Kamm [4] провели анализ методом конечных элементов для изуче-
ния FSI (структура взаимодействия жидкости) в пульсирующем потоке через 
стеноз артерии. Они используют коммерческий программный продукт Adina для 
разрабки модели осесимметричного потока и сосуда. При увеличении степени 
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стеноза они наблюдали увеличение перепада давления и сдвига на стенке 
стресса, связанного с потоком. Они также сообщили об увеличении внутренней 
стенке участка и сжимающих напряжений на поражения, а также дополнитель-
ные снижения в области сосуда во время систолического пика. Тан и др. [5] так-
же рассматривается FSI нестационарного потока через стеноз сосуда. Они 
наблюдали сложные структуры потока и высокие напряжения сдвига на горле 
стеноза, а также сжатие циклический трубки. Трехмерные МРТ основе вычисли-
тельной модели стенозирующих артерий были изучены также Тан и др. [7]. 

В крупных артериях с выраженным стенозом турбулентные режимы течения 
появляются в области постстеноза для чисел Рейнольдса Re> 500. 

Транспорт макромолекул, таких как LDL (низкая плотность липопротеинов) 
через стенки артерии является ключевым шагом в атерогенезе. Stangeby и Этье 
[11] сообщили поток жидкости и перенос массы LDL в стенозе артерии, резуль-
таты показывают повышенную концентрацию LDL на выходной стороне стеноза. 
Перенос массы на симметричных и несимметричных моделей стенозированных 
артерии изучали в работе [6]. 

 
 Математическое и численное моделирование 
Для модели жидкости поток предполагался ламинарным, неньютоновской и 

несжимаемой. Несжимаемых уравнений Навье–Стокса с произвольным форму-
лировке ALE (Ейлера--Лагранжа) были использованы в качестве основных урав-
нений, которые подходят для задач с FSI и частых корректировок сетки. Непре-
рывность:  

                                                              0.=u                                                 (15) 

Уравнение Навье--Стокса:  

                              .=)))((  
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 Перенос массы:  
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(15) 

где f  — плотность жидкости, u  — вектор скорости жидкости gu  — скорость пе-

ремещения координат. В формулировке ALE guu  — относительная скорость жид-

кости относительно скорости движущейся системы координат, а   — девиатор-

ный тензор напряжений. Кровь моделируется при плотности 1050=f  кг/м 3 . 

Кровь является неньютоновской жидкостью. В данном исследовании рас-
сматривается кровь с синдромом повышенной вязкости для моделирования 
кровотока при условии макроглобулинемией, в этом случае вязкость крови зави-
сит от гематокрита, а также от концентрации макроглобулина, [13]. Неньютонов-
ская Carreau модель может быть использована для описания изменения нор-
мальной вязкости крови со скоростью сдвига. Модель предполагает, что вяз-
кость изменяется в соответствии с законом  

                                   
,])()[1(= 1)/2(2

0


  n
                              

(16) 
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где c3,313= , 0,3568=n , 0.056=0  кг/мс и 0.00345=  кг/мс. Эта нор-

мальная вязкость крови умножается на коэффициент 10, чтобы имитировать 
синдром повышенной вязкости при заболевании крови. 

Транспорт LDL регулируется по формуле. ((3)), где   — массовое соотно-
шение между концентрацией LDL и плотности в крови, коэффициент диффузии 

LDL в крови 12105= D  м 2 /с. Граничные условия массообмена были следую-
щими: на входе равномерное соотношение масс 0,0011= , граничное условие 

Дирихле 0=  — на стенках артерий, и на выходе 0=grad . Установка 0=  

на стенках артерий является уместным в данном случае, потому что в стенках 
артерий конвективные эффекты доминируют LDL транспорта. 

Для твердой области стенки определяющее уравнение сохранения импуль-
са дается  

                                             
./= 22 dSddSS 
                                              

(17) 

 В отличие от ALE формулировки уравнений жидкости принимается Лагран-
жева система координат. 

где S  — плотность твердой стенки, S  — тензор напряжений твердой 

стенки и Sd  — локальное ускорение вещества. Стенка артерии считалась гипе-

рупругой, изотропной, несжимаемой, и однородной с плотностью 1050=S  

кг/м 3 . Применяемые граничные условия на область жидкости являются: (1) за-
висящая от времени скорость на входе в моделях с жесткими стенками или за-
висящее от времени давление в моделях структуры взаимодействия жидкости, 
и (II) нормальная тяга на выходе равна нулю. Они представлены в математиче-
ской форме в уравнениях. ((6)) и ((7)):  

                                    
),(=|)(=| tPortUu innnin 
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0.=|outnn                                                    (19) 

Физиологически состояние потока налагается с помощью измерения расхо-
да импульсной допплерографии, приобретенного в правой внутренней сонной 
артерии у больного с стеноза 80% в расчете на снижение диаметра. ЧСС 70 
ударов в минуту. Средняя скорость в крови 39,8 см /с. Для расчетов с FSI гра-
ничное условие давления накладывается на входе, потому что артерия выше 
стеноза имеет важное дилатации. Если используется граничное условие скоро-
сти, поток крови будет искусственно увеличена. 
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 Геометрия модели   

  
Геометрия модели симметрична стенотических артерии с жесткими стенка-

ми, б) не симметрична стенотических артерии с FSI, в) симметричным стеноти-
ческих артерии с FSI. S = 60%. 

Граничные условия на интерфейсах FSI утверждают, что: (I) перемещения 
жидкости и твердой области должны быть совместимы, (II) Тяги на этих грани-
цах должны быть в равновесии и (III) жидкость подчиняется условию прилипа-
ния. Эти условия приведены в уравнениях (6), (8), (9):  

       
,= fS dd                                                     (20) 

 ,= ffSS nn  σσ
                                              

(21) 

       
,= fS dd
                                                    

(22) 

где d , σ  и n  — смещения, тензоры напряжений и граничные нормали с индек-
сами f  и S , указывающие на свойства жидкости и твердые, соответственно. 

3D-модель гиперупругих М-R был использован для описания свойств материала 
стенки артерии. Функция энергии деформации приведены в M-R модели по:  

                                         )3)(3)(= 12211 DIcIcW                                 (23) 

                                         
],1/2[=,= 2

121 ijijkk CCIICI 
                               

(24) 

где 1I , 2I  — первый и второй инварианты деформации Коши-Грина тензор де-

формации, 1c , 2c , 1D  и 2D  — материальные константы. Полагая:  

                                         132321 =,=1,= 
                                

(25) 

где 1 , 2 , 3  — растяжение в ( zyx ,, ) направлениях соответственно, одноосное 

напряжение/растяжение для изотропного материала получается из уравне-
ния (11).  
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Поведение нормальных артерий вытянутых в экспериментах. Артерии усад-
ки около 30% до 50% при снятии с условием в естественных условиях. По этой 
причине в данной работе восемь случаев с FSI есть первоначальный осевой 
участок артерии 36,5%, [6], чтобы получить стресс реалистичный артерии и рас-
тягиваться под физиологического пульсирующей входе артериального давле-
ния. Рис. 2 показывает домен для случаев с жесткими стенками и случаев с FSI. 
Случаи с жесткой стенки артерии или FSI для симметричного и несимметрично-
го стеноза были исследованы на S = 50%, 60%, 70% и 80%. Смещения ограни-
чены после растяжения в осевом направлении. Эти ограничения применяются 
далеко от стеноза, и поэтому они не влияют на деформацию и эффективное 
напряжение в стенке артерии у стеноза. Артериальная стенка имеет толщину 
0,24 мм, и она моделируется как 3D сплошная стенка. 
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               Б.М. Недашківський 

 
МАШИННЕ НАВЧАННЯ ПРИ ОРІЄНТУВАННІ НА МІСЦЕВОСТІ 

 
При орієнтування на місцевості досліджено принципи машинного навчання. 

Розкрито механізми реалізації алгоритму k-найближчих сусідів, багатошаро-
вого персептрона та метод опорних векторів. Зазначається, що загальна 
система орієнтування на місцевості ґрунтується на трьох основних підсис-
темах: попередня обробка зображення, підконтрольне навчання та резуль-
тат навчання. Визначено базові основи сегментування отриманих зображень 
та зазначено недоліки кожного з класифікаторів. 

Ключові слова. Машинне навчання, багатошаровий персептрон, нейронна 
мережа, орієнтування на місцевості, сегментація, класифікація, алгоритм, зо-
браження. 

 
Вступ та постановка проблеми. Використання візуальної інформації при 

орієнтуванні на місцевості, останнім часом, отримало велику увагу. Більшість 
робіт, пов'язаних з текстурною сегментацією розглядають однорідні текстури, які, 
як правило, не охоплюють реальних проблем. Сегментація місцевості більш 
складна в силу високої між- і внутрішньокласової варіації. 

Внутрішньокласова варіація походить від зовнішньої схожості різних класів 
текстур. Текстури з різних класів можуть виглядати однаково в залежності від 
таких факторів, як відстань від камери, погодні умови і час доби. 

Для досягнення максимально точного сегментування необхідно, в рамках 
машинного навчання, використовувати просторову функцію. 

Розглянемо дві взаємопов'язані проблеми машинного навчання. Перша — 
проблема узагальнення даних для перетворення навчання. Друга — проблема 
класифікації; алгоритм вчиться передбачати положення кожного класу векторів. 

 
Мета роботи. При орієнтування на місцевості дослідити принципи машин-

ного навчання. Розкрити механізми реалізації алгоритму k-найближчих сусідів, 
багатошарового персептрона та метод опорних векторів. Визначити базові осно-
ви сегментування отриманих зображень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. О.С. Куценко, Л.Б. Кащеєв, 
М.І. Мироненко [1] розглядають інформаційно-екстремальний алгоритм. Автори у 
якості критерію оптимізації параметрів машинного навчання використовували 
модифікований ентропійний критерій Шеннона, а у якості параметрів навчання 
розглядали контрольні допуски на ознаки розпізнавання та геометричні параме-
три гіперсферичних контейнерів класів розпізнавання. 

Стосовно алгоритму формування параметризованих навчальних вибірок для 
адаптації до відстані спостереження при використанні об’єктива без керованого 
фокусу варто відмітити роботу В.В. Москаленка, А.Г. Коробова [2]. У роботі розк-
рито структурну схему системи ідентифікації об’єктів на місцевості в режимі на-
вчання, визначено основні параметри та результати моделювання. Алгоритм 
обчислення запропонованого дескриптора полягає у знаходженні вектора частот 
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появи характерних точок об’єкта у вікні пошуку та гістограми частот появи пар 
сусідніх комірок вікна пошуку, у яких одночасно містяться ключові точки з однако-
вими мітками. 

Я. О. Великий [3] досліджує аналіз принципу розпізнавання об'єктів на зо-
браженні методом Віоли-Джонса. У рамках дослідження повністю розкрито 
принцип метода та здійснено інтерпретацію отриманих результатів на реально-
му об’єкті. 

Нейронні мережі щодо розпізнавання ландшафтних систем описував Н.А. 
Тарілов [4]. Автор провів дослідження нейронної мережі Кохонена та багатоша-
рового персептрона. Здійснив порівняння отриманих результатів та довів, що 
класифікація ландшафтних зображень виконується з прийнятною якістю, здат-
ною забезпечити вагому допомогу при сегментації зображень. 

Із зарубіжних робіт варто відмітити роботи таких вчених як: Araki H., Tazawa 
S., Noda. H [5], Ehsani A.H., Quiel F. [6], Iwahashi J., Pike R. J. [7] та ін.. 

Проте, незважаючи на масштабність досліджень за темою роботи, описана 
проблематика залишається відкритою та потребує ретельного вивчення. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження.  
Задамо функцію навчання як , де  вектор функції, 

 — ярлик функції,  — число класів.  
З метою виявлення не взаємовиключних класів, задамо  як одномірний 

масив з . Мета полягає в тому, щоб знайти перетворення  такої, що 
. 

Мінімізація функції втрат: 

                                            (1) 

Виходячи з (1) видно, що при ,  проходить через всі навчальні зраз-
ки. Цьому принципу відповідає ліниве навчання і хоча цей підхід простий в реа-
лізації, він має два недоліки. Перший полягає в тому, що коли навчальний набір 
містить велику кількість зразків, значно збільшується час реалізації і споживання 
пам'яті, необхідне щоб просто зберігати всі зразки в базі знань. Другий недолік 
пов'язаний з перенавчанням зашумленних даних, що містяться в навчальному 
наборі. З іншого боку, неприйнятне скорочення кількості навчальних зразків мо-
же привести до поганого узагальнення і класифікації. 

Залежно від системи сегментації, сцени можна розділити на підсистеми або 
функціонуючи етапи. З точки зору машинного навчання, система складається 
з двох етапів: етап навчання та стадія розпізнавання. На стадії навчання, навча-
льний набір перетворюється в компактну і узагальнену форму, придатну для 
класифікації. Результат етапу навчання є формою бази знань, яка залежить від 
алгоритму машинного навчання. З іншої точки зору, система складається з трьох 
підсистем. Перша підсистема має справу з попередньою обробкою зображення і 
текстурою особливості отримання. Друга підсистема в залежності від навчання 
або розпізнавання сцени відповідає за підконтрольне навчання або особливість 
класифікації. Остання підсистема реалізує сегменти вхідного зображення з вико-
ристанням результатів класифікації. 
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При орієнтуванні на місцевості, основними типами місцевості виступають: 
трава, гравій, дерева, бруд і небо. Дані вибираються із записаних послідовнос-
тей відео. У більшості випадків процес сегментації є проблемою, відбувається це 
при змішуванні різних типів ландшафту (рис. 1), при цьому складно відрізнити 
кожен окремий тип. В цьому випадку область сегментується за класом, пікселі 
якого є найбільш представленими на даній ділянці. Також, складність виникає 
при сегментації ландшафтів, які знаходяться далеко від камери, коли відсутні 
сильні текстури і, як правило, присутня розмитість; тому вони виглядають схожи-
ми один на одного. В цьому випадку дуже розмиті ділянки виключаються із-за їх 
незначущості для навчального набору, а також, у зв'язку з тим, що пріоритет від-
дається найближчому оточенню. 

 

 
 

*Рис. 1 — Алгоритм реалізації підсистеми попередньої обробки даних  
для навчання 

 
Кожна функція складається з двох векторів. Перший вектор містить інфор-

мацію описуваного об'єкта розташування, масштаб і силу, а другий вектор являє 
собою дескриптор, що характеризує область навколо свого місця розташування. 
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Таким чином, результатом обробки зображень, є величезна кількість вияв-
лених ознак місцевості, що призводить до великої витрати часу на класифікацію 
і обробку навчальної вибірки. 

Серед виділених ознак присутні, такі, що були вірно сегментовані, або такі, 
що не несуть інформативного характеру і являють собою статистично дуже не-
правдоподібні ділянки текстури. Для того, щоб опустити їх, функції з кожного 
класу місцевості обробляються наступним чином: 

1) Обчислюємо матрицю відстаней , яка містить відстань між усіма парами 
дескрипторів 

 
2) Сортуємо кожен рядок матриці  і складаємо перші  елементи з най-

меншими значеннями 

 

 
Виключаємо 5-20% від загального числа дескрипторів з найменшими . 
Вкрай важливо, обрати ті функції, які більше сприяють класу секціонування і 

опустити ті, які є менш інформативними. Переваги: більш низька складність сис-
теми і менше вимог до пам'яті. Крім того, підвищення продуктивності і зниження 
часу обчислень. 

В рамках даної роботи, розглянемо три найбільш широко використовуваних 
класифікатора: алгоритм k-найближчих сусідів, багатошаровий персептрон, ме-
тод опорних векторів. Метою класифікатора є передбачити або оцінити ймовір-
ність накладання вектора ознак після того, як стався ряд навчальних прикладів. 

Алгоритм k-найближчих сусідів і метод Парзеновського вікна. 
Модифікований алгоритм відкладеного навчання, заснований на поєднанні 

двох непараметричних оцінок. Перший алгоритм k-найближчих сусідів і другий 
метод Парзеновського вікна. Обидва алгоритми схожі, хоча з деякими відміннос-
тями. Алгоритм k-найближчих сусідів добре розвинений алгоритм машинного 
навчання з довгою історією, він заснований на припущенні, що вектори ознак од-
ного і того ж класу, розташовані в безпосередній близькості один від одного. Ві-
домий вектор може бути класифікований шляхом спостереження класу мітки 
найближчих сусідів. Було доказано [7], що алгоритм k-найближчих сусідів гаран-
товано наближається до рівня Байєса, при деякому значенні , де  зростає в 
залежності від числа точок даних. 

Нехай серед  найближчих векторів  отримані з класу  і нехай загаль-

на кількість векторів в класі . Тоді умовна ймовірність класу  

запишеться як: 

                                                     (2) 
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де  це обсяг з центром в точці , і завжди апріорна ймовірність  визнача-
ється як 
                                          (3) 

                                                   (4) 
Клас несекретних точок  визначається за допомогою наступного правила: 

                                              (5) 

Або застосовуючи теорему Байєса, 

                                            (6) 

З (6) видно, що  присвоюється клас з найбільшим числом зразків серед  
найближчих сусідів. 

У методі Парзеновського вікна (Парзена, 1962) замість фіксації числа най-
ближчих сусідів алгоритм фіксує обсяг навколо вектора. Тоді число сусідів 

 оцінюється як: 

                                          (7) 

де  є функцією ядра і  є параметром згладжування. У разі якщо задово-
льняє властивості функції ймовірності  і , ядро  має відпо-

відати таким умовам:  і . Найбільш популярним є ядро Гауса: 

                                         (8) 

де  являє собою число вимірювань. 
Модифікований алгоритм заснований на методі Парзеновського вікна, однак 

різниця в тому, що він оцінює функцію локальної щільності ймовірності, беручи 
до уваги тільки k-найближчих сусідів. Такий підхід дозволяє заощадити час на 
обчислення ядер Гауса в щільних областях або брати до уваги k-найближчих 
сусідів в розріджених зонах. 

Метод k-найближчих сусідів, а також метод Парзеновського вікна класифіку-
ються як алгоритми навчання на основі примірників. Наслідком великих навча-
льних вибірок, насамперед, є високі обчислювальні вимоги, пов'язані з розрахун-
ком відстані до кожної навчальної вибірки. Ще одним недоліком, є вимога вибору 
функції подібності, а також вибір  або  параметрів. 

Багатошаровий персептрон. 
Інший підхід до зниження часу розрахунку і збільшенню узагальнення систе-

ми сегментації полягає у застосуванні класифікатора, заснованого на багатоша-
ровій прямоточній нейронній мережі або, більш конкретно, на багатошаровому 
персептроні (БП). Класифікатор на основі БП має кілька переваг перед алгорит-
мами навчання k-найближчих сусідів і методі Парзеновського вікна. Замість об-
числення відстані між вхідним вектором і всіма ознаками з навчального набору, 
БП перетворює навчальні вектори в матриці міжшарових вагових коефіцієнтів. 
Загальна кількість коефіцієнтів, як правило, значно менше, ніж кількість навча-
льних вибірок, помножених на кількість компонентів у векторі ознак. Як наслідок, 
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швидке обчислення може бути досягнуто зі зменшенням вимог до кількості па-
м'яті. 

Процес навчання ґрунтується на повороті коефіцієнтів міжшарових  і ви-
хідних матриць . БП з одним прихованим шаром з функціями активації сигмо-
видної форми здатний апроксимувати будь-яку функцію з декількома аргумен-
тами в довільну точність [5]. Однак, для цілей класифікації БП повинен мати два 
прихованих шари, щоб мати можливість розділити увігнуті домени. Вирішальна 
функція на БП з двома прихованими шарами і функціями активації сигмовидної і 
лінійної формами на вихідних нейронах може бути записана наступним чином: 

                                
           (9) 

 — вхідний вектор, а f — сигмоїдальна функція.  
Гіперболічна сигмоїдальна функція: 
                                                      (10) 

Навчальний набір містить пари вхідних  і відомі цільові вектори . Кількість 
мережевих входів відповідає числу вимірювань вектора і число виходів дорівнює 
числу класів. Цільовий вектор заповнюється на –1 для всіх елементів, за винятком 
одного , який представляє клас вхідного вектора, що дорівнює 1. Вектор функції 
вектора класифікуються шляхом простого класичного вибору з максимальним ви-
ходом: 

                                            (11) 
Представлений алгоритм сегментації зображень враховує не тільки мітку 

класу, але і ймовірність приналежності до цього, а також до інших класів. Таким 
чином, в процесі сегментації зображення використовується весь вектор. Хоча 
компоненти негативного виводу вектора встановлені рівними нулю. 

 

 
 

* на основі [6] 
Рис. 2 — Трьохшаровий персептрон 
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Мета процедури навчання, знайдену вагу  звести до мінімуму: 

                
(12) 

Найпопулярніший метод для навчання у багатошарових мережах називають 
зворотнім поширенням. Ідея алгоритму навчання є неодноразовим застосуван-
ням правила ланцюга, яка дозволяє знайти, скільки кожна з ваг сприяє виник-
ненню помилки мережі (13): 

                                            (13) 

Потім, відповідно до розрахункових помилок, змінюють кожну вагу (14), щоб 
мінімізувати помилку: 

                                                 (14) 

Метод опорних векторів. 
Метод опорних векторів (МОВ) відносно новий алгоритм навчання. Він пере-

творює завдання класифікації в задачу квадратичного програмування, яка зав-
жди дозволяє знайти оптимальне рішення. Перевага МОВ складається у хоро-
шій здатності відокремити дуже складні домени через їх здатності нелінійно пе-
ретворити дані у простори більш високої розмірності, де гіперплощину можна 
розділити вже на дані (рис. 3) Ще одна перевага полягає в тому, що МОВ виби-
рає тільки ті вектори, які розташовані близько до кордону класу (опорні вектори) 
і, отже, зменшує кількість функцій. 

Ядром класифікатора є функція: 
                                       (15) 

 це функція ядра: 
                                         (16) 
Для налаштування параметрів МОВ обов’язковим є рішення наступної задачі 

оптимізації: 

                
У функції ядра використовуємо МОВ ядро 
                                                  (17) 
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* на основі [7] 

Рис. 3 — Схема реалізації методу опорних векторів 
 
Точність класифікації розраховується наступним чином: 

                      
 

     (19) 

Отримані параметри, що мають найвищу точність обираються для подаль-
шої побудови. 

 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок 

у даному напрямку. При орієнтуванні на місцевості, основою є низка зображень 
відео спостереження. Результатом обробки зображень, є величезна кількість 
виявлених ознак місцевості, типів ландшафту та видів впливу. Розподіл матері-
алу на інформативний та такий, що не несе інформації є важливим етапом об-
робки, так як це впливає на такі показники як складність системи, вимоги до па-
м'яті, продуктивність і час обчислень. Серед розглянутих класифікаторів най-
більш продуктивним, на думку автора, є метод опорних векторів, в силу змен-
шення кількості функцій за рахунок використання опорних векторів та хорошій 
здатності відокремити складні домени у простори більш високої розмірності.  

Перспективи подальших розробок у даному напрямку ґрунтуються на вдос-
коналенні основних алгоритмів класифікації вибірок отриманих даних та структу-
рної реалізації загального алгоритму орієнтування на місцевості з метою досяг-
нення найвищої точності передачі даних. 
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МІКРОСЕРВІСИ ЯК УСПІШНА РЕАЛІЗАЦІЯ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ  
АРХІТЕКТУРИ (SOA). ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МІКРОСЕРВІСІВ 

 

Пропонується порівняльний аналіз мікросервісів та сервісно-орінтованої 
архітектури (SOA). Розглядаються основні переваги мікросервісів над іншими 
SOA реалізаціями та в цілому. А також проблеми та труднощі впровадження 
мікросервісів. 

Ключові слова: Мікросервіс, SOA (сервісно-орієнтована архітектура,  
 
Актуальність: Хоча SOA з’явилась уже досить давно, питання пошуку ідеа-

льної  реалізації цієї архітектури виникає чи не при кожному її впровадженні. Мі-
кросервіси покликані замінити старі реалізації SOA, що зазвичай є елементами 
монолітних програмних систем та побудувати нову систему, що складатиметься 
лише із мікросервісів.    

Аналіз публікацій та останні дослідження за темою: Із популяризацію мі-
кросервісів, з’явилось чи мало публікацій в яких піднімаються схожі питання: 
«Що спільного та відмінного  між мікросервісами та SOA?», «Чи є мікросервіси 
частино SOA?» і т.д. Кожен автор таких публікацій по-своєму відповідає на ці 
запитання та доводить свою думку. В даній статі ми  хочему привернути увагу до 
публікації Luis Augusto Weir «A Word About Microservice Architectures and SOA» 
основні ідеї якої  розглянемо та доповнемо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Коли мова йде про мікросерві-
си, зазвичай, виникає питання про те чи не являється це звичайною сервісно-
орієнтованою архітектурою (SOA), про яку ми вже знаємо декілька десятків років. 
Це питання є досить влучним, оскільки стиль мікросервісів дуже схожий на те, 
що пропонують прихильники SOA. Проблема в тому, що термін SOA має над-
звичайно багато різних значень і як правило те, що люди називають «SOA» сут-
тєво відрізняється від стилю, про який йде мова у цій статті, зазвичай через 
надмірний фокус на ESB (сервісна шина підприємства, англ. Enterprise Service 
Bus), що зазвичай використовується для інтеграцій монолітних програм [3]. 

Між даними архітектурами є багато спільного, однак правильніше буде ска-
зати, що архітектура мікросервісів це дизайн шаблону SOA, але вони все ж таки 
відрізняються. 

Як видно із діаграми, є багато спільного між архітектурою мікросервісів та 
SOA, однак є три основні відмінності, дві з яких є очевидними, а одна — не зо-
всім. 

Перш за все, реалізація традиційної SOA будується навколо моноліта. В ар-
хітектурі мікросервісів, на противагу SOA, сервіси завжди будуються та розгор-
таються без будь-яких залежностей від основного сервера застосунків чи про-
грами. Іншими словами, сервіси працюють як окремі процеси операційної систе-
ми і дуже мало обмінюються даними між собою. 

Третя відмінність полягає в тому, як власне сервіси надають послуги. Тра-
диційна SOA сприяє використанню оркестровки (тобто BPEL — англ. Business 
Process Execution Language — мова виконання бізнес-процесів), тоді як мікросе-
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рвіси заохочують використовувати хореографію. Принципова відмінність в тому, 
що в оркестровці необхідний «диригент», який визначає та керує логікою взає-
модії між усіма сервісами (зазвичай, виконання BPEL коду або SOA композити, 
SCA файл, наприклад, composites.xml, який у режимі виконання вказує як компо-
нентам необхідно взаємодіяти). Хореографія відрізняється тим, що це дизайн 
часового механізму для моделювання взаємодії та поведінки сервісів, але як 
тільки сервіс реалізований і розгорнутий, він повинен «знати, що робити»]. 

 

Рис. 1 — Порівняння системних шарів для архітектур SOA та Мікросервісів 
 
Це можна порівнювати із протоколами. Хороша аналогія: «Танцюрист тан-

цює згідно постановки танцю без єдиних втручань під час танцю» [2]. 
Зрештою, мікросервіси не є чимось новим, а лише SOA, яка впроваджена 

правильно. Відповідно до слів Генендера: «Ми будували мікросервіси як ESB 
протягом багатьох років. Мікросервіси це лише новий термін придуманий для 
SOA [2]. Терміни SOA і ESB  здобули погані відгуки через невдалі реалізації, ко-
рпоративну рекламу та зловживання поняттями, які закладалися у них». 

Дійсно, ми бачили стільки прикладів невдалих реалізацій SOA (починаючи з те-
нденції приховувати складність за ESB, закінчуючи проваленими ініціативами три-
валістю кілька років, які коштували мільйони доларів і не принесли жодної корис-
ті), що часом занадто складно абстрагуватися від цих проблем. Ці проблеми 
SOA призвели до того, що деякі прихильники мікросервісів відмовляються від 
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терміну “SOA”, хоча інші при цьому вважають мікросервіси однією із форм SOA, 
або правильною реалізаціє SOA. Тим не менше, той факт, що SOA має різні зна-
чення, говорить про те, що необхідно мати окремий термін для позначення цього 
архітектурно стилю.  

Переваги мікросервісів 
Спробуємо виокремити основні переваги мікросервісної архітектури: 
 Писати і підтримувати невеликі сервіси завжди простіше, ніж великі. Чим 

менше коду, тим легше помістити його в голову; 
 Використання REST API надає всі притаманні йому переваги; 
 Оскільки кожний мікросервіс являє собою окремий проект, то такі сервіси 

можна легко розпаралелювати між командами розробників; 
 Бізнес моделювання та EPC-діаграми, як загалом усі бізнес-процеси мо-

жна легко інтегрувати в мікросервісній архітектурі; 
 Кожний сервіс можна написати будь-якою мовою програмування, яка 

найкраще підходить для конкретної задачі, яку вирішує сервіс. Наприклад, коли 
важлива швидкість, використовуємо С++, якщо ж потрібна якась специфічна біб-
ліотека, використовуємо Clojure; 

 Рішення побудовані на архітектурі мікросервісів є горизонтально масшта-
бованими. При «монолітному» підході часто можна зустріти накопичення тимчасо-
вих даних, які зберігають в цілях оптимізації, в результаті система стає не масш-
табованою. Тому, що такі кеші неможливо легко вилучити, а підтримувати їх в ак-
туальному стані, коли в системі N копій одного сервісу стає дуже складно. Горизо-
нтальне масштабування, як відомо, дозволяє заощаджувати витрати на дороге за-
лізо, так як система може працювати на багатьох відносно недорогих машинах. 
Більше того, для кожного конкретного мікросервіса можна підібрати залізо підхо-
дящої конфігурації; 

 Якщо у програмі лише кілька сотень рядків коду, то не так вже легко зро-
бити помилку. 

 Модульність. Якщо необхідно оновити сервіс — розгортаємо нову версію 
мікросервіса. Якщо щось пішло не так — повертаємо все назад Якщо сервіс бі-
льше не використовується його можна вилучити; 

 Легко відслідковувати залежності між сервісами. Якщо всі сервіси залежать 
один від одного, то, швидше за все, щось не так в архітектурі системи. Якщо кількість 
зв’язків не на багато перевищує кількість вузлів, значить архітектура системи побудо-
вана правильно. Також не важко знайти критичні шляхи, єдині точки відмови і т. д.; 

 Не страшно експериментувати із новими технологіями. Так як кожний мік-
росервіс може бути реалізований по своєму, можна експериментувати із новими 
технологіями в межах одного сервісу, не переживаючи за всю систему. 

Тим не менше, використання мікросервісів має свої недоліки. Віддалені ви-
клики працюють повільніше, ніж виклики в рамках процесу, саме цьому API по-
винен бути якомога менше деталізованим (coarser-grained), що зазвичай є не-
зручним у використані. Основний недолік архітектури мікросервісів полягає в не-
обхідності обміну даними між мікросервісами. Якщо витрати на обмін повідом-
леннями, а також її серилізацію та десерилізацію є значними, то потрібно або 
оптимізувати протокол, або розмістити взаємозв’язані сервіси ближче один до 
одного або ж об’єднати їх в один мікросервіс.  
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Варто приділити особливу увагу логуванню (наприклад, в окремий пул серві-
сів) та моніторингу. Прихильники архітектури мікросервісів рекомендують в пер-
шу чергу збирати бізнес метрики — кількості продажів, результати А/В тестуван-
ня і т. д. Зрештою такий підхід справедливий в будь-якій серйозній системі. 

Якщо мікросервіси використовують будь-яку спільну бібліотеку, а в ній знай-
шлась бага, то необхідно оновлювати версію бібліотеки в усіх сервісах, а потім їх 
усі розгортати. Тому, слід уникати використання спільного коду. Спільний код 
повинен бути або надзвичайно простим, або мінятись вкрай рідко. 

Основна проблема з якою зустрічаються під час використання архітектури 
мікросервісів — розбиття бізнес-логіки на незалежні сервіси та організація їх 
взаємодії. При проектуванні солідної сервісної архітектури, незалежно від розмі-
ру, прийнято дотримуватись правил, що були озвученні СЕО Amazon Джеффом 
Бізосом: основна ідея полягає в тому, щоб сервіси взаємодіяли виключно через 
API, які вони надають, і не використовували жодних інших способів таких як спі-
льна база даних чи будь-яке інше спільне сховище даних. В іншому разі, сервіс 
заплутається в сітях логіки надбудованих над спільними даними. Власне така ж 
ситуація суперечить використанню простих каналів даних, оскільки бази даних 
такими не є. Щоб виключити такий сценарій подій потрібно, в першу чергу, добре 
уявляти потоки даних: які структури необхідні для забезпечення роботи і в який 
спосіб їх можна отримати, — а для цього необхідно добре володіти предметною 
областю програми. 

Ще одним недоліком мікросервісів є побоювання того, що зміни в одному сер-
вісі можуть зачепити сервіси, які звертаються до нього. Традиційним підходом до 
вирішення таких проблем є застосування версійності, проте мікросервіси нада-
ють перевагу версійності в дуже крайніх випадках. Тому необхідно проектувати 
сервіси таким чином, щоб вони були максимально толерантними до змін сусідніх 
сервісів, цим самим ми позбудемся версійності мікросервісів. 

 
Висновки 
Основними перевагами мікросервісів над традиційними монолітними рішен-

нями є: 
Масштабованість. Мікросервісну архітектуру дуже легко масштабувати: дуже 

легко  запустити декілька процесів мікросервіса і поставити перед ними балан-
сувальника для обробки зростаючого потоку даних: Відмовостійкість. Надійність 
забезпечується завдяки тому ж запуску додаткових процесів. На відміну від мо-
ноліта, або stateful-сервісів, мікросервіс потребує значно менше ресурсів для 
запуску нового екземпляру; 

Оновлюваність. Низька зв’язність сервісів та їх відносна простота роблять 
процес тестування та оновлення технологій простою задачею. Для того щоб 
спробувати нову платформу для розробки  не потрібно переписувати всю про-
граму. Написати новий мікросервіс з нуля можливо в короткі терміни. Таким чи-
ном системи побудовані на мікросервісній архітектурі дуже легко оновлювати. 

Тим не менше, в силу своїх особливостей та переваг, можна стверджувати, 
що мікросервіси — це майбутнє проектування програмного забезпечення. А також 
можна стверджувати, що мікросервіси — це успішний приклад реалізації SOA.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЛІС ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФА 

 
В роботі визначені потреби сучасних людей у автономному кардіографі 

для постійного і оперативного контролю стану серцево-судинної системи та 
автоматичної постановки діагнозу. Проведений огляд різновидів ПЛІС та ви-
значені  їх переваги та недоліки для проектування портативних кардіографів. 
Наведені приклади використання ПЛІС в медичному обладнанні. Визначені 
критерії при виборі ПЛІС для розробки автономного кардіографа.  

Ключові слова: автономний кардіограф, ПЛІС, цифрова обробка сигналів. 
 
Вступ.  Людина в сучасному світі все більше відчуває прискорення свого життя 

в суспільстві, що не завжди корисно для її здоров’я. Постійні стресові ситуації пра-
цівників, економічні та політичні кризи — все це шкодить здоров’ю людини. Лікарі 
констатують все більш зростаюче поширення хвороб серцево-судинної системи.  
Зрозуміло, що в багатьох випадках людині потрібна увага та контроль за станом 
свого здоров’я, в першу чергу визначення поточного стану серцево-судинної систе-
ми (далі — ССС), вимірювання тиску і частоти пульсу. Для попередження хвороб 
ССС існують комп’ютерні електрокардіографи та монітори тривалої реєстрації ЕКГ. 

Недоліком перших є відносно великі габарити та обов’язкове підключення до 
ПК, а недоліком других — відсутність оперативного автоматичного аналізу отри-
маної ЕКГ самим пристроєм та оперативна постановка діагнозу по різноманітним 
ознакам сигналу ЕКГ. 

Тому актуальною і важливою задачею є розробка нового типу кардіографа, 
який  повинен: 

 працювати в автономному режимі роботи (без взаємодії з ПК); 
 бути компактним та мобільним; 
 мати можливість довготривалого знімання та запису ЕКГ при незмінному 

ритмі життя сучасної людини; 
 проводити автономний автоматичний аналіз отриманої ЕКГ та постановку 

діагнозу. 
 
Мета статті (постановка завдання). — Метою даної роботи є визначення пе-

рспектив розробки комп’ютерного електрокардіографа нового типу на базі су-
часних програмованих логічних інтегральних схем. 

 
Виклад методики та результатів дослідження. 
1. Переваги програмованих логічних інтегральних схем (далі — ПЛІС) типу 

FPGA для розробки медичної техніки. 
ПЛІС типу FPGA (Field Programmable Gate Array), в буквальному перекладі — 

вентильна матриця, що програмується користувачем, — це напівпровідниковий 
пристрій, більшість функцій якого можуть бути програмно сконфігуровані в будь-
який момент часу — на етапі розробки, виробництві і навіть після відвантаження 
замовнику кінцевого виробу [1]. 
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З'явившись в середині 80-х років минулого століття, ПЛІС типу FPGA пред-
ставляли собою хоч і дієве, але вкрай обмежене за можливостями рішення, яке 
вимагає, до того ж, істотних витрат часу і зусиль на програмну реалізацію, що 
змушувало більшість розробників відмовлятися від їх використання. Однак, на 
сьогоднішній день, пройшовши відносно короткий шлях розвитку, сучасні ПЛІС 
типу FPGA еволюціонували в багатофункціональні системи-на-кристалі (SOC), 
які мають, крім програмованої логічної схеми, власні мікропроцесорні ядра, бло-
ки пам'яті, блоки цифрової обробки сигналів (DSP) і широкий набір швидкодію-
чих комунікаційних інтерфейсів. 

Сьогодні, сучасні ПЛІС типу FPGA та SOC пропонують унікальні переваги роз-
робникам самого широкого спектру радіоелектронної апаратури — від інтелектуа-
льних електромереж, авіаційної навігації, передових систем допомоги водієві 
(ADAS) до медичної техніки і устаткування дата-центрів [1]. 

Сучасні ПЛІС типу FPGA мають багато переваг, проте й декілька суттєвих 
недоліків (табл.1). 

 

Таблиця 1 — Переваги ПЛІС типу FPGA для розробки електронних пристроїв 

Переваги Опис 
Гнучкість • Функціонал логічної схеми FPGA може бути змінений користувачем при кож-

ному включенні живлення. Досить просто завантажити новий конфігураційний 
файл в пристрій, щоб перевірити коректність роботи нових функцій. 
• Найчастіше, зміна конфігурації логічної схеми FPGA не вимагає дорогої пе-
реробки друкованої плати. 
• Стандартні (ASSP) і замовні (ASIC) інтегральні схеми підтримують тільки 
строго фіксований апаратної архітектурою набір функцій. 
•  Схеми на FPGA набувають характеру програм. 

Швидкість • Різке скорочення термінів та затрат на проектування, можливість модифікації 
і налагодження апаратури, в той час як замовні ASIC мають виробничий цикл 
до 6 місяців. 
• Мінімізація ручної праці інженера-системотехніка. 
• «Домашнє проектування» (inhause) — весь цикл проектування виконується 
на одному робочому місці. 
• Завдяки високій гнучкості конфігурації ПЛІС типу FPGA, виробник кінцевого 
виробу може почати відвантаження продукції відразу по завершенню налаго-
дження проекту. 
• ПЛІС типу FPGA дозволяють істотно знизити навантаження на центральний 
процесор і прискорити виконання операцій, збільшуючи продуктивність існую-
чої системи. 

Ступінь 
інтеграції 

• Можливість реалізації базових пристроїв надскладних проектів на одній мік-
росхемі типу система-на-кристалі (SOC). 
• Сучасні ПЛІС типу FPGA інтегрують процесорні ядра, високошвидкісні прий-
мачі з пропускною спроможністю до 28 Гбіт / с і вище, блоки RAM-пам'яті, бло-
ки DSP-обчислень і багато іншого. Чим більше функцій реалізовано в схемі 
ПЛІС, тим менше зовнішніх компонентів буде розміщено на друкованій платі, 
що підвищить надійність системи. 
• Зменшене енергоспоживання. 

Загальна 
вартість 
володіння 
(TCO) 

• Незважаючи на те, що вартість повністю замовні мікросхеми ASIC як правило 
нижче вартості еквівалентної ПЛІС типу FPGA, її розробка тягне значні непо-
вторні витрати (NRE), вимагає використання дорогого програмного забезпе-
чення і залучення команди кваліфікованих інженерів, а цикл її виробництва 
складе кілька місяців. 
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• Зниження вартості первісної розробки. 
• Тривалий життєвий цикл всіх ПЛІС типу FPGA гарантує розробникам захист 
інвестицій в створення нового продукту. 
• Висока рентабельність випуску малотиражної продукції. 
• Застосування FPGA знижує ризики помилок проектування, дозволяючи тес-
тувати прототип системи безпосередньо в робочих умовах на стороні замов-
ника і швидко вносити зміни в прикладний код аж до самого запуску серійного 
виробництва. 

До недоліків ПЛІС потрібно віднести: 
 відносно не високі частоти близько 1 ГГц у порівнянні з іншими технологіями; 
 не висока густина (розміри кристалу перевищують розміри по іншим тех-

нологіям). 
 відносно дорожчі від мікроконтролерів та цифрових сигнальних процесорів. 
Проте вищевказані переваги сучасних ПЛІС дають інженерам унікальні мож-

ливості розроблення високоефективних електронних пристроїв будь-якого рівня 
складності. 

Аналіз ПЛІС технологій для побудови портативної медичної техніки. 
Вся медична техніка може бути розділена за принципом компактності на 

стаціонарну, портативну, переносну і техніку що, імплантується.  
Проведений аналіз показує, що ключові відмінності в характеристиках ПЛІС 

від різних виробників криються в структурі логічних блоків, способі їх з'єднання і, 
перш за все, використовуваної технології реалізації. Знаючи особливості проек-
ту, можна зробити висновок про прийнятність обраної технології реалізації. Ре-
зультати аналізу відмінностей технологій реалізації ПЛІС за критеріями, актуа-
льним для їх застосування в медицині, наведені в табл. 2 [1]. 

 
Таблиця 2 — Порівняння трьох технологій програмованої логіки 

Критерії порівняння технологій ПЛІС Antifuse Flash SRAM 
Підтримка можливості перепрограмування Ні Так Так 
Можливість програмування в системі Ні Так Так 
Технологія є енергозалежною Ні Ні Так 
Існує необхідність у зовнішній пам'яті Ні Ні Так 
Початок функціонування відразу після включення Так Так Ні 
Відносні енерговитрати програмування Високі Високі Низькі 
Енергоспоживання Низьке Середнє Високе 
Стійкість до зворотної інженерії Висока Середня Низька 
Стійкість до одноразовим збоїв Так Так Ні 
Стійкість до радіації Так Ні Ні 

 
Медичні пристрої не тільки чутливі до природного фону, але і повинні працю-

вати в випромінюючому оточенні сучасних медичних установ. З огляду на це роз-
робники медичного обладнання повинні тепер враховувати чутливість до одинич-
них збоїв (SEU) при виборі технології, яка стане основою для їх продукції [1]. 

На підставі аналізу особливостей технологій реалізації ПЛІС можна зробити 
висновок, що продукція компаній Xilinx і Altera, побудована з використанням 
SRAM, менш підходить для застосування в імплантантах, ніж імунні до збоїв 
продукти компанії Microsemi, що викликано істотною інтенсивністю SEU в подіб-
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них областях при сучасній ступеня інтеграції. У системах обробки даних та візу-
алізації, що не відносяться до критичних систем, навпаки потрібна велика сту-
пінь інтеграції для реалізації складних алгоритмів. Збої в такій техніці можуть 
діагностуватися вбудованими засобами і усуватися перезапуском обладнання. 

Найбільші перспективи застосування ПЛІС демонструє в тих областях, де ре-
алізувати функціональність засобами одних тільки мікроконтролерів на сьогодніш-
ній день просто неможливо, наприклад, при обробці кардіографічних даних [1]. 

 
Приклади використання ПЛІС в медичному обладнанні 
ПЛІС знаходять своє застосування в більшості медичних функцій зображен-

ня в широкому спектрі медичного обладнання, такого як комп'ютерна томогра-
фія, МРТ, 3D-ультразвук і рентгенівські апарати [2]. 

Продукція компанія Xilinx вже багато років використовується в системах ві-
зуалізації, в тому числі в ультразвукової техніки, гастроентерологічних ендоско-
пах, томографічних та інших системах реального часу. 

Область застосування ПЛІС компанії Altera включає системи моніторингу 
пацієнтів, штучної вентиляції і життєзабезпечення, допоміжну техніку для анесте-
зії, автоматичні зовнішні і імплантуються дефібрилятори, системи кардіостимуля-
ції, ультразвукове обладнання, томографічні системи і різноманітне лікарняне 
оснащення [1]. 

Сферою інтересів компанії Microsemi в медицині є специфічні ПЛІС рішення, 
що застосовуються для побудови дефібриляторів, інсулінових помп, систем зви-
чайного ультразвукового і 4D дослідження, стоматологічної рентгенографії, пор-
тативних кардіомоніторів та інших клінічних систем і систем візуалізації [2]. 

 
Критерії вибору ПЛІС для розробки автономного кардіографа 
Перспективними мікросхемами для широкого спектра медичної продукції є 

енергонезалежні ПЛІС з технологією Flash фірми Microsemi. Серії мікросхем 
IGLOO і SmartFusion включають ряд спеціалізованих кристалів, що містять функ-
ціональні блоки, найбільш загальні для більшості портативних, домашніх і спожив-
чих медичних пристроїв. SmartFusion2 це перша в світі система-на-кристалі (SOC), 
що включає в себе незалежну матрицю ПЛІС, виконану по Flash-технології, пов-
ноцінну апаратну процесорну підсистему на базі процесора ARM Cortex M3 з на-
бором периферії, а також високошвидкісні послідовні приймачі 5T6 / c і контролери 
пам'яті DDR [3]. 

Проте для розробки мобільного автономного кардіографа можуть підходити 
також ПЛІС з технологією  SRAM  компаній Altera та Xilinx.  

Критерії вибору мікросхем ПЛІС для розробника медичної техніки: 
1. Технологія ПЛІС (SRAM, Flash, Antifuse). 
2. Наявність блоків DSP для цифрової фільтрації сигналів. 
3. Наявність процесорних ядер та пам’яті (SOC). 
4. Методична та технічна підтримка користувачів ПЛІС.  
5. Доступність плат розробки (Developer Kit). 
6. Простота та доступність САПР для створення та моделювання програм-

ного коду та функціональних схем. 
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Потребують окремих досліджень застосування ПЛІС та процесорів DSP для 
цифрової обробки сигналів ЕКГ та інструментальних засобів для створення та 
верифікації цифрових фільтрів.  

 
Висновки 
Важливими показниками якості медичного обладнання є надійність, функці-

ональність та інформаційна безпека. 
Кристали ПЛІС дозволяють реалізувати багатоканальну обробку даних ЕКГ, 

яка виконується в одному корпусі. 
Для розробки комп’ютерного мобільного кардіографа з функцією автоматич-

ної постановки діагнозу найбільш придатним є ПЛІС типу система-на-кристалі. 
Адже одна мікросхема забезпечить усі обчислення та керування кардіографом. 
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УДК 514.747+685.3                    Т.М. Гаврилов  
 

ОБҐРУНТУВАННЯ, АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДИКИ 
МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СХЕМ РОЗКРОЮ  

ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ДЕТАЛІ ВЗУТТЯ 
 

На сучасних взуттєвих виробництвах для виконання розкрійних робіт ви-
користовується сучасне високоточне розкрійне обладнання. Тому і схеми роз-
крою мають бути максимально точними і раціональними, тобто бути макси-
мально безвідходними. Проектуючи схему, на екрані монітора можна побачи-
ти її недоліки: порожні місця, в які можна вставити деталь, зазори між дета-
лями тощо. Можна також зрозуміти, що, якщо надати деталям більш згла-
джену форму, вивільниться місце для більш раціонального використання пло-
щі матеріалу для розкрою. 

Саме для реалізації алгоритмів інтерполяції проведена дослідницька ро-
бота та написана дана стаття. 

Ключові слова: розробка, алгоритм, методика, ідентифікація вершин, пере-
нумерація вершин, інтерполяція, САПР. 

 

Вступ 
Сучасні виробництва не зможуть вижити в конкурентній боротьбі, якщо не 

будуть випускати нову продукцію кращої якості, більш низь0кої собівартості та за 
менший час. А це можна досягти завдяки впровадження САПР у виробництво.  

Впровадження САПР на підприємствах вітчизняної взуттєвої промисловості 
прииесе не тільки зииження собівартості, а значить і кінцевої ціни продукції, але 
й дозволить суттєво скоротити кількість трудових ресурсів на одиницю продукції. 
Таким чином, на виході маємо якісний продукт з привабливою для споживача 
ціною. 

Одним з основних при проектуванні взуття являється процес розробки раці-
ональних схем розкрою матеріалів на деталі взуття. 

 

Огляд теми 
Працюючи з розкрійною схемою, можна побачити, що якусь деталь необхід-

но дещо підправити: перемістити, додати або вилучити вершину. Для автомати-
чного проектування схеми розкрою вистачить представлення деталі у вигляді 
апроксимованого відрізками прямих ліній багатокутника. Однак для економії ма-
теріалу під час розкрою на різак треба надсилати більш згладжені форми. 

Під час роботи розкрійник працює з результатами, які програма видає здебі-
льшого автоматично. Годограф, укладка та схема розкрою [1,2] розраховується 
та проектується практично повністю машиною. І на виході маємо повністю сфо-
рмовану розкрійну схему, готову для передачі на різак. Однак може знадобитися 
втрутитися в процес, тобто не лише підкорегувати схему розкрою, але й змоде-
лювати вигляд самої деталі.  

 

Формулювання проблеми 
Сформулюємо задачу: описавши алгоритми корегування форми деталі та 

запрограмувавши їх. А для цього, розіб'ємо задачу на такі підзадачі: 
1. вибрати алгоритм визначення номеру вершини та запрограмувати його; 
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2. описати алгоритм перенумерації вершин та запрограмувати його; 
а. для вилучення вершин; 
б. для переміщення вершин; 
в. для додавання вершин; 
3. вибрати алгоритм знаходження найближчих вершин до даної та 

запрограмувати його; 
4. вибрати алгоритм згладжування форми деталі та запрограмувати його.  
 
Основний текст 
Виходячи з праксеології першої підзадачі, розглядалося два методи: метод 

пошуку мінімальної відстані та метод спільного розташування точки і кола [3]. 
Запрограмувавши і перевіривши роботу алгоритму пошуку мінімальної відстані 
по формулі (1), виявилося, що на практиці цей метод працює не зовсім так, як 
нам треба. 

                                             22
cdcd yyxxd  ,                   (1) 

де Xd,Yd — координати вершини з шуканим номером; 
Xc,Yc — координати курсору. 

Аналізуючи проміжні результати, бачимо, що з одного боку, отримуємо пози-
тивний фактор: програма правильно показує номер найближчої вершини, а з ін-
шого — негативний: підводячи курсор до будь-якого місця на робочому просторі і 
натискаючи клавішу миші, весь час отримуємо певний номер вершини. По суті, 
ми просто знаходимо відстань між точками і не зіставляємо її з ніякою величи-
ною. Цей факт підштовхнув до пошуку більш ефективного методу. Метод спіль-
ного розташування точки і кола, що розраховується по формулі (2), позбавлений 
недоліку попереднього методу. Алгоритм цього методу передбачає більш жорст-
ке обмеження області ідентифікації номеру вершини. 

               222 Ryyxx cdcd  ,             (2) 
де Xd,Yd — координати вершини з шуканим номером; 
     Xc,Yc — координати курсору; 
     R — радіус обмежуючої області. 

По суті, формула (2) описує традиційне визначення кола з центром в точці 
A(xd,yd). Той факт, що розмір обмежуючої області прямо-пропорційний значенню 
величини R, дає перевагу над попереднім методом. Завдяки обмеженню «мен-
ше-дорівнює» більш потрапляння курсору в ідентифікації номеру вершини 
(рис. 1). 
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Рис. 1 — Визначення номеру вершини 
 
Підходячи до вирішення другої підзадачі конструктивно, застосуймо мето-

дику циклічної перенумерації вершин [4]. Дана методика передбачає присвоєння 
елементам нового масиву вершин з індексами, що дорівнюють даному, елемен-
тів старого масиву вершин з індексами, що більше або менше на одиницю від 
даного. Базовою формулою методу являється (3): 

         1 IAIA ,         (3) 

де Ā[I], A[I] — новий і старий масиви відповідно.  
В алгоритмах нашої підзадачі ця методика дещо модифікується. 
При вилученні вершини передаємо її номер в процедуру і елементам нового 

масиву вершин з індексами від цього номеру до завершального, присвоюються 
елементи старого масиву вершин з індексами, що більше на одиницю від даного 
значення. І якщо номер завершальний або рівний нулю, то п3рисвоюємо завер-
шальному елементу нового масиву вершин нульовий елемент старого масиву 
вершин. Насамкінець, зменшуємо кількість вершин на одиницю (див. рис. 2). 
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      а)            б) 

Рис. 2 — Вигляд деталі до (a) і після (b) вилучення вершини 
 

При переміщенні вершини також передаємо її номер в процедуру і присвою-
ємо  елементу нового масиву вершин з індексом, що дорівнює цьому номеру, 
координати точки, в яку її перемістив курсор миші (див. рис. 3). Якщо номер 
елемент, що переміщується — нульовий, то присвоюємо завершальному еле-
менту нового масиву вершин нульовий елемент старого масиву вершин. 

 

       
      а)           б) 

Рис. 3 — Вигляд деталі до (a) і після (b) вилучення вершини 
 

При додаванні вершини маємо складніший процес. Процедура пошуку най-
ближчих вершин повертає два номера вершин, між якими додається нова. Ці 
номери передаємо в головну процедуру, в якій визначається розташування вер-
шини, що додається. Аналогічно до вже описаних кроків. елементам нового ма-
сиву вершин з індексами від нуля до першого номеру, присвоюються елементи 
старого масиву вершин з такими самими індексами. Потім присвоюємо елементу 
нового масиву вершин з індексом, що дорівнює другому номеру, координати точ-
ки, в яку перемістився курсор миші (див. рис. 4). А елементам нового масиву ве-
ршин з індексами від значення, що більше на одиницю від другого номеру до за-
вершального, присвоюються елементи старого масиву вершин з індексами, що 
більше на одиницю від попередніх. 
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      а)            б) 

Рис. 4 — Вигляд деталі до (a) і після (b) додавання вершини 
 

При вирішенні третьої підзадачі маємо наступну ситуацію. Для вибору най-
ближчих вершин до даної алгоритм пошуку мінімальної відстані являється найо-
птимальнішим. В вищезгадану процедуру пошуку найближчих вершин вводимо 
новий масив для збереження відстаней між всіма вершинами. При додаванні 
вершини по формулі (1) знаходимо значення елементів новоствореного масиву. 
З елементів цього масиву вибираємо мінімальний. Номер мінімального елемен-
та повертаємо в якості першого номеру. Маскуємо його. Вибираємо мінімальний 
елемент і знову повертаємо його номер в якості другого номеру. 

Аналізуючи четверту підзадачу приходимо до висновку, що раціональним 
вибором буде алгоритм інтерполяції. Інтерполяція — спосіб знаходження про-
міжних значень величини за наявним дискретним набором відомих значень. Ін-
терполяцією також називають такий різновид апроксимації, при якій крива побу-
дованої функції проходить точно через наявні точки даних. Найпопулярнішим 
методом являється інтерполяція за поліномом (4) і формулою Лагранжа (5): 


 







n

i
i

niiiiiii

nii
n y

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xL

0 1110

1110

))...()()...()((

))...()()...()((
)(  

                                                 )()( xLxf n                   (5) 

Інтерполяційний багаточлен Лагранжа являється базовим як для власне само-
го методу Лагранжа так і для розробки інших алгоритмів. Зокрема, три з п’яти роз-
роблених під нашу підзадачу алгоритми базуються на принципі Лагранжа у явно-
му виді. До того ж, проробивши з формулою (4) певні перетворення, отримаємо фор-
мули (12–13), що практично відображає побудову сплайнів. 

Перший проаналізований алгоритм заснований чисто на методі Лагранжа.  
В основі наступного алгоритму лежить принцип переходу на полярні коорди-

нати. Полярні координати — система координат на площині, кулі або поверхні 
еліпсоїда, що складається з точки О, яку називають полюсом, початку координат 
та полярної осі. Полярні координати визначають положення точок відносно фік-
сованого в деякій точці О початку (полюса) і променя, що виходить з нього (по-
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лярної осі). На площині за полярну вісь звичайно приймають лінію OX, що з'єд-
нує дві точки, положення яких заздалегідь визначене. Полярними координатами 
точки М є полярний кут φ і полярний радіус ρ.  

Другий проаналізований алгоритм заснований на методі Лагранжа, імплементо-
ваному на полярні координати (6).  
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Третій проаналізований алгоритм теж заснований на методі Лагранжа, імплемен-
тованому на полярні координати (9). Але, на відміну від вищезгаданого, у форму-
ли (10-11) внесено зміни, що ніби «половинять» значення вихідної функції. 
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І завершальні, четвертий та п’ятий проаналізовані алгоритми стосуються 
двох видів інтерполяції сплайнами. 

В задачах інтерполяції, інтерполяція сплайнами раціональніша за інтерпо-
ляцію багаточленами, оскільки дає схожі результати навіть при менших степенях 
поліномів, а також при її використанні не виникає феномена Рунге, або кажучи 
більш зрозуміло, осциляції.. 

Сплайн (англ. spline — планка, рейка) — функція, область визначення якої 
розбита на ділянки, на кожній ділянці функція є деяким поліномом (багаточле-
ном). Максимальний степінь поліномів в сплайні називається степенем сплайна. 
Різниця між степенем сплайна і його гладкістю називається дефектом сплайна. 
Базовими формулами для кубічного параметричного ермітового сплайну явля-
ються: 
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B-сплайн — сплайн-функція, що має мінімальний носій для заданого степе-
ня, гладкості та області визначення. 

Фундаментальна теорема стверджує, що довільна сплайн-функція заданого 
степеня, гладкості і області визначення може бути представлена як лінійна ком-
бінація B-сплайнів того ж степеня і гладкості на тій же області визначення. B-
сплайни є узагальненням кривих Без'є, вони допомагають уникнути феномену 
Рунге при високих степенях полінома. 

Базовою формулою для кубічного однорідного В-сплайну являється: 
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Дані алгоритми проілюстровано рис. 5. 
 

 
Рис. 5 — Вибір методу згладжування деталі 

 
Висновки 
Задачу моделювання вигляду деталі було розбито на шість окремих кроків. 

На кожний крок розроблено спеціальний програмний модуль. І в результаті про-
робленої роботи спроектовано цілісний програмний продукт, розроблений і пе-
ревірений на операційній системі Windows XP, в середовищі програмування 
Delphi 7. Дане програмне забезпечення виконує додавання, вилучення і перемі-
щення окремих вершин деталі, а також згладжування контурів деталей в цілому. 
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УДК 004.056                Д.В. Макоївець,    
                 С.С. Забара 

 
ЗАВАДОСТІЙКЕ КОДУВАННЯ В СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМАХ  

ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ    
 

У статті описано причини поширення супутникових систем зв’язку та 
перспективи їх застосування. Проведено огляд поширених супутникових сис-
тем передачі даних та визначено вимоги до супутникового каналу зв’язку для 
забезпечення прийнятної якості зв’язку. Аргументовано актуальність пошуку 
шляхів посилення завадостійкості передачі можливості використання каскад-
них кодів для передачі даних в каналах з низьким співвідношенням сиг-
нал/завада. Для супутникових систем зв’язку характерні досить низькі зна-
чення співвідношення сигнал завада в каналі передачі. Низьке співвідношення 
сигнал/завада в каналі передачі спричинює значний вплив шуму на інформацій-
ний сигнал і його спотворення. Проведено аналіз потенціалу застосування 
каскадних кодів в супутникових системах передачі даних. 

Ключові слова: супутниковий зв’язок, завадостійке кодування, каскадні коди, 
імовірність помилки, співвідношення сигнал/завада. 

 
Вступ 
Останнім часом інформаційні технології все більше проникають у всі сфери 

життя людства і сучасне життя все більше вимагає наявності доступу до мережі 
Інтернет чи хоча б телефонного зв’язку. Таку тенденцію можна пояснити зрос-
таючою інформатизацією бізнес-процесіві життя загалом.  

У розвинених і густозаселених регіонах надання послуг телефонного зв’язку 
та високошвидкісного доступу до мережі Інтернет зазвичай не викликає про-
блем. Проте у віддалених і важкодоступних регіонах це викликає певні труднощі. 
І, якщо прокласти кабельні лінії зв’язку у віддалені регіони суходолу хоч і дорого, 
проте здебільшого можливо, то зробити так у випадку необхідності зв’язку з ост-
ровами чи великими рухомими об’єктами як кораблі просто неможливо. У таких 
випадках часто єдиним можливим рішенням є супутниковий зв’язок.  

Усі ці фактори сприяли значному розвитку і поширенню супутникового 
зв’язку в останнє десятиліття. Наразі супутникові системи використовуються для 
зв’язку і доступу до Інтернету в віддалених населених пунктах, а завдяки пере-
носним станціям і супутниковим телефонам є можливість бути на зв’язку в самих 
важкодоступних куточках земної кулі. Останнім часом набуває поширення прак-
тика встановлення супутникових терміналів на кораблях та потягах далекого 
сполучення. Це не лише дозволяє пасажирам та екіпажу мати доступ телефон-
ного зв’язку та Інтернету, а й надає можливість отримувати оперативну інфор-
мацію від диспетчерів, відслідковувати погодні умови та передавати дані теле-
метрії. Усе це робить використання супутникового зв’язку досить привабливим, 
проте супутникові мережі попри очевидні переваги мають ряд особливостей і 
пов’язаних з ними недоліків. 



Вісник Унівеситету «Україна», № 1 (19), 2017 

113 
 

Мета роботи 
Більшість особливостей супутникових систем викликані віддаленістю супут-

ника від поверхні Землі. Ця відстань може коливатися від приблизно 1000 кіло-
метрів (для низькоорбітальних супутників) до 36000 кілометрів (для геостаціона-
рних супутників). Така віддаленість передавача і приймача обумовлює значне 
затухання сигналу в каналі передачі, тобто на стороні приймача співвідношення 
сигнал/завада (signal-to-noise ratio, скор. SNR) є досить низьким. Окрім цього не-
високі значення співвідношення сигнал/завада також обумовлені сильно обме-
женою потужністю передавача супутника, через це неможливо вести передачу з 
високою потужністю. 

Низьке співвідношення сигнал/завада в каналі передачі спричинює значний 
вплив шуму на інформаційний сигнал і його спотворення, внаслідок чого прий-
мач отримує дані з помилками. Найбільш розповсюдженим є адитивний білий 
гаусів шум (Additive white Gaussian noise, AWGN), який присутній практично у 
всіх каналах, адже його джерелом є теплове випромінювання та фонове косміч-
не випромінювання. Такий тип шуму особливо характерний для супутникових 
каналів зв’язку. А спроможність нівелювання впливу шуму на сигнал в каналі ро-
зуміють як властивість завадостійкості систем передачі даних.  

Захист від помилок можна реалізувати повторним пересиланням спотворе-
них даних, або виправленням помилок на стороні приймача. Для виявлення і ви-
правлення помилок приймаючою стороною застосовують коди, що виявляють і 
виправляють помилки (завадостійкі коди). Такі коди вносять в дані певну надли-
шковість, збільшуючи обсяг даних, проте завдяки цьому з’являється можливість 
виправляти помилки [1, 97].  

 
Огляд існуючих технологій 
Більшість сучасних систем завадостійкості забезпечують практично безпо-

милкову передачу даних, але майже всі вони розраховані на застосування для 
передавання по високоякісних каналах, які гарантують досить незначний вплив 
шуму в каналі на сигнал, що передається. Проте існують канали з досить низь-
ким співвідношенням сигнал/шум. Це може бути спричинено затуханням сигналу 
внаслідок збільшення відстані передачі, або низькою потужністю передавача. 
Прикладом таких каналів може слугувати супутниковий канал зв’язку.  

Для боротьби з помилками, що виникають при передачі, існує два класичних 
підходи: повторна пересилка пошкоджених пакетів за запитом та застосування 
завадостійкого кодування даних, що передаються. У випадку супутникових кана-
лів зв’язку використання підходу з повторною пересилкою пакетів має серйозні 
недоліки, оскільки значна віддаленість приймача від передавача спричинює за-
тримку в 250–350 мс. Якщо до неї додати ще запит на повторну передачу і час 
самої повторної передачі, то затримка зростає в рази. В деяких випадках такі 
затримки можуть бути прийнятними, однак в наш час все більший відсоток тра-
фіку припадає на мультимедійні дані, для яких такі затримки є неприйнятними. 
Для забезпечення достатньої якості зв’язку затримка при передачі звуку не по-
винна перевищувати 250–300 мс [2], оскільки відеодані повинні доставлятись 
синхронно з аудіоданими, то  ця межа справедлива і для відеоданих. При цьому 
для відеозв’язку з роздільною заданістю 720p необхідна швидкість не менше 
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512 Кбіт/с [3]. Тому очевидно, що у випадку мультимедійних даних навіть без 
врахування  повторної пересилки система уже знаходиться на межі забезпечен-
ня достатньої якості зв’язку. Отже, є необхідність використання потужних зава-
достійких кодів, що дозволяє виправляти помилки відразу на стороні приймача. 

 
Розв’язання задачі 
Будь-яку систему передачі даних можна розбити на певні логічні підсистеми, 

кожна з яких виконує свою чітко визначену функцію. Залежно від складності кон-
кретних систем кількість підсистем, які можна в них виділити, може дещо варію-
ватись. 

Загалом, більшість систем передачі даних можна описати структурною схе-
мою, зображеною на рис.1. 

 
Рис. 1 — Загальна структура системи передачі даних 

 
У системах передачі даних з каналом, що забезпечує високе значення спів-

відношення сигнал/завада, немає необхідності у потужному механізмові завадо-
стійкості, адже помилки виникають рідко. Проте підтримка співвідношення сиг-
нал/завада на такому високому рівні вимагає збільшення витрат енергії на пере-
дачу. В деяких випадках є можливість досягти прийнятних енергетичних затрат на 
передачу (і, як наслідок, низького значення сигнал/завада) та достатньої завадос-
тійкості шляхом застосування зворотного каналу і повторної пересилки пошкодже-
них повідомлень.  

Однак у випадку передачі відео та інших мультимедійних даних немає часу 
на повторну пересилку пошкоджених пакетів. В такій ситуації є потреба в потуж-
ній системі завадостійкості, що дозволяє виправляти помилки відразу на стороні 
приймача. 

У XX столітті з'явилося поняття «завадостійке кодування». Цей напрямок за-
родився з появою кодів Хеммінга, формули і межі Шеннона. Ідея будь-якого за-
вадостійкого (корегуючого) коду базується на внесенні в повідомлення окрім ін-
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формаційних символів ще й певної кількості додаткових (надлишкових) переві-
рочних символів. Це робиться для того, щоб на стороні приймача за допомогою 
цих додаткових символів виявити, чи прийнято повідомлення з помилкою. Най-
простіші коди здатні лише виявляти факт наявності помилки, значно ж більшу 
прикладну цінність мають складніші коди, що спроможні окрім виявлення поми-
лок ще й виправляти певну кількість помилок в пакеті.  

З моменту своєї появи напрямок завадостійкого кодування зазнав суттєвого 
розвитку. В наш час відомо багато як двійкових, так і недвійкових корегуючи ко-
дів. Проте досі відомо лише три довершених корегуючи коди: код Хеммінга, код 
Голея та код Ріда-Соломона. Ці коди максимально наближаються до границі 
Хеммінга, тому вираз нерівності Хеммінга набуває для них знаку рівності:  

 
Проте навіть потужності довершеного коду може бути замало при викорис-

танні для передачі каналу з дуже низьким співвідношенням сигнал/завада. В та-
ких випадках все частіше вдаються до підходу запропонованого ще у 60-х роках 
минулого століття — каскадного кодування.  

Ідея каскадного кодування полягає в послідовному або паралельному з’єд-
нанні декількох різних чи однакових кодів. Паралельні каскадні коди з часом вио-
кремились в окремий клас — турбокоди.  

Класичний варіант реалізації каскадного коду представляє собою послідовне 
з’єднання декількох кодів (найчастіше двох, які називають зовнішнім і внутріш-
нім). 

При декодуванні зовнішнім кодом як інформаційні елементи комбінацій пер-
винного коду приймаються всі елементи комбінації первинного коду, що надхо-
дять від джерела повідомлень, а при кодуванні внутрішнім кодом — усі елементи 
(як інформаційні, так і перевірні) комбінації зовнішнього коду. Декодування вико-
нується в зворотному порядку — спочатку декодується комбінація внутрішнього 
коду, а потім — зовнішнього. Загалом, при s ступенях кодування, мінімальна ко-
дова відстань каскадного коду визначається кодовими відстанями кодів, що були 
використані [5, 112]: 

 
де dmini– мінімальні кодові відстані кожного з кодів. 

Швидкість і надлишковість каскадного коду також визначається кодами, що 
були використані при його побудові. 

У найзагальнішому вигляді система передачі даних із застосуванням послі-
довного каскадного принципу кодування виглядає так, як зображено на рис. 2. 

 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

116 
 

 
Рис. 2 — Загальний вигляд системи з каскадним кодуванням 

 
Використання більше ніж двох ступенів при каскадному кодуванні, звісно, 

дозволяє ще більше покращити завадостійкість, проте зростає і надлишковість, 
а також складність реалізації системи. Збільшення надлишковості призводить до 
збільшення обсягів даних, що передаються, тобто зростання трафіку. Однак крім 
зростання трафіку виникне ще і затримка, викликана затратами часу на кодуван-
ня і декодування даних. І якщо при передачі деяких типів даних затримка не ду-
же суттєва, то при передачі відеоданих (а особливо у випадку відеоконференцій) 
затримку бажано звести до мінімуму. Тому каскадні системи завадостійкого ко-
дування зазвичай обмежують двома кодами. 

У той час як в послідовних каскадних кодах зазвичай використовують різні 
коди, в турбокодах використовуються однакові кодери з’єднані паралельно. 
Найбільшого розвитку і поширення набули турбокоди на базі згорткових кодів. 
Однак турбокоди суттєво програють послідовним каскадним кодам в плані прос-
тоти реалізації і швидкості процесу кодування/декодування [6, 52]. 

Наразі супутникові системи використовуються для зв’язку і доступу до Інтер-
нету в віддалених населених пунктах, а завдяки переносним станціям і супутни-
ковим телефонам є можливість бути на зв’язку в самих важкодоступних куточках 
земної кулі. Останнім часом набуває поширення практика встановлення супут-
никових терміналів на кораблях та потягах далекого сполучення. Це не лише 
дозволяє пасажирам та екіпажу мати доступ телефонного зв’язку та Інтернету, а 
й надає можливість отримувати оперативну інформацію від диспетчерів, відслід-
ковувати погодні умови та передавати дані телеметрії. Усе це робить викорис-
тання супутникового зв’язку досить привабливим, проте супутникові мережі по-
при очевидні переваги мають ряд особливостей і пов’язаних з ними недоліків. 

Широкого поширення набули супутникові системи передачі даних на базі 
VSAT (Very Small Aperture Terminal), перші версії яких з’явились ще в 60-х роках 
минулого століття. З моменту своєї появи ці системи зазнали суттєвого розвитку. 
Сучасні системи зв’язку типу точка-точка на базі VSAT, залежно від конкретного 
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обладнання, забезпечують корисну швидкість передачі до 4 Мбіт/с (рідше до 
8 Мбіт/с) з гарантованою імовірністю виникнення бітової помилки (Bit Error 

Ratio, BER) не більше  при значенні SNR 7.6 дБ [3]. Для забезпечення 
такої імовірності виникнення помилки в системах передачі даних на базі VSAT 
використовується завадостійке кодування  на базі згорткових кодів з декодуван-
ням за алгоритмом Вітербі, або кодів Ріда-Соломона [4].  

 
Висновки 
В роботі доведено, що характеристики самого каналу дозволяють дещо під-

вищити завадостійкість передачі даних. Це можливо шляхом модифікації підсис-
теми кодування та підбору оптимальної комбінації системи кодування і системи 
модуляції. Тож актуальною є задача пошуку шляхів підвищення завадостійкості 
передачі даних супутниковим каналом зв’язку та дослідження потенціалу застосу-
вання каскадного кодування для посилення завадостійкості супутникових систем 
зв’язку. Розглядаючи каскадні коди доцільним є дослідження застосування дове-
ршених кодів та турбо-кодів в каскаді, а також згорткових кодів, які чудово зареко-
мендували себе в каналах зі значним впливом шуму. Окрім того, залишається ма-
лодослідженим ефект перестановки кодів в каскаді. Все це дозволить визначити 
закономірності, на основі яких можливий підбір параметрів системи модуляції та 
кодування, що забезпечить підвищення ефективності завадостійкості супутникової 
системи передачі даних. 
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АЛГОРИТМ ПОШУКУ РЯДУ ПОСЛІДОВНО АДИТИВНО-РІЗНИХ ЧИСЕЛ 
 

У даній статті описано визначення оптимального ряду послідовно адити-
вно-різних чисел відносно мінімуму суми чисел. Ряд послідовно адитивно-різні 
числа може використовуватися в будь-яких галузях комп’ютерної інженерії, 
зокрема при розв’язанні задачі комівояжера. Розроблена програма написана на 
мові програмування Perl 

Ключові слова: адитивно-послідовно-різні числа, теорія чисел, комбінаторика. 
 
1. Актуальність розробки. Однією з складних завдань комбінаторики є ви-

значення ряду чисел, у яких суми в заданій послідовності не. збігаються. Фізич-
ною моделлю завдання служить лінійка з мітками, нанесеними на таких відста-
нях, що збіги між мітками лінійки і її копії можливі або в одній точці, або в усіх 
(повне накладення). При цьому необхідно враховувати кінцеве значення товщи-
ни мітки (окремий випадок — товщина-дорівнює нулю). Прикладом такого ряду 
може бути будь-який абсолютно адитивно різний ряд (АРР) [1,2]. Більш складне 
завдання виникає при накладення умови визначення ряду при мінімальній сумі 
елементів або мінімумі максимального елемента ряду. 

 
Алгоритм пошуку ряду послідовно адитивно-різних чисел 
Складається з кількох етапів: 
1. Перерахувати всі розбиття N на цілі позитивні складові 
2. Перестановка чисел 
3. Перевірка ряду на послідовно адитивно-різні числа  Δ 
 
1. Перерахувати всі розбиття N на цілі позитивні складові 
Приклад: N = 4, розбиття: 1 + 1 + 1 + 1, 2 + 1 + 1, 2 + 2, 3 + 1, 4. 
First = (1,1, ..., 1) — N одиниць Last = (N) 
Щоб розбиття не повторювалися, домовимося перераховувати складові в 

зростаючому порядку. Сказати, скільки їх буде все, не так-то просто. Для скла-
дання алгоритму Next задамося тим же питанням: в якому разі i-тий член роз-
биття можна збільшити, не змінюючи попередніх? 

По-перше, має бути X [i-1] > X [i] або i = 1. По-друге, i має бути не останнім 
елементом (збільшення i треба компенсувати зменшенням наступних). Якщо та-
кого i немає, то дане розбиття останнім. Збільшивши i, всі наступні елементи 
треба взяти мінімально можливими, тобто рівними одиниці:  

sub next1 { 
{Знайти i: (i <L) and ((X [i-1]> X [i]) or (i = 1))} 
X [i]: = X [i] +1; 
{L: = i + X [i + 1] + ... + X [L] — 1} 
X [i + 1]: = ...: = X [L]: = 1 
Через L ми позначили кількість доданків в поточному розбитті (зрозуміло, що 

1 <= L <= N). [3] 
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2. Перестановка чисел 
Починаючи с першого елементу масиву записуємо число, потім перевірка на 

адитивність. Якщо нема співпадіння послідовних сум записуємо другий елемент 
масиву, знову перевірка. Якщо є спів падіння послідовних сум, то записуємо на-
ступний елемент масиву замість попереднього, перевірка. В кінці масиву збіль-
шуємо попередній елемент на наступний елемент масиву і т.д. Після всіх варіан-
тів, якщо не знайдено ряд, збільшуємо Δ на 1. табл. 1. 

“–” суми співпадають 
“+” суми не співпадають (ряд послідовно адитивно-різні числа) 

 
Таблиця 1 — Перестановка чисел 

Δ = 0 Δ = 1 
1 2 3 4 
1 
1 2 – 
1 3 –  
1 4 
1 4 2  
1 4 2 3 – 
1 4 3 2 – 

1 2 3 5 
1 2 – 
1 3 
1 3 2 – 
1 3 5 
1 3 5 2 + 
1 5 
1 5 2 
1 5 2 3 – 
1 5 3 
1 5 3 2 – 

 
3. Перевірка ряду послідовно адитивно-різних чисел 
Послідовно сумуємо числа в масиві, починаючи з першого до кінця зберіга-

ючи проміжні суми в масив, потім з другого елементу, і до кінця і т.д. 
Потім сортуємо масив сум по зростанню, і знаходимо однакові суми елемен-

тів в масиві. Якщо кожного елементу тільки 1, то це ряд  послідовно адитивно-
різних чисел, якщо 2 і більше шукаємо далі. 

Приклади з табл. 2, 3, 4. 
 
Таблиця 2 — Сума послідовності елементів 1+4 і 2+3 дорівнює 5 співпадає 

1 4 2 3 
1+4=5 4+2=6 2+3=5 

1+4+2=7 4+2+3=9 
1+4+2+3=10 

 
 

Таблиця 3 — Всі суми послідовності різні: це ряд послідовно адитивно-різних 
чисел 

1 3 5 2 
1+3=4 3+5=8 5+2=7 

1+3+5=9 3+5+2=10 
1+3+5+2=11 
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Таблиця 4 — Сума послідовності елементів 2+3 співпадає з елементом ряду 5 
1 5 2 3 

1+5=6 5+2=7 2+3=5 
1+5+2=8 5+2+3=10 

1+5+2+3=11 
 

Після виконання програми маємо такі результати (таб 5). 
 

Таблиця 5 — Результат роботи програми 

N Δ 
Натуральний ряд 

+ Δ 
Ряд послідовно адитивно-

різних чисел 
Сума чисел 

ряду 
1 0 1 1 1 
2 0 1 2 1 2 3 
3 0 1 2 3 1 3 2 6 
4 1 1 2 3 5 1 3 5 2 11 

5 2 
1 2 3 4 7 
1 2 3 4 7 

1 7 3 2 4 
1 7 4 2 3 

17 

6 4 
1 2 3 5 6 8 
1 2 3 4 6 9 

1 2 3 4 5 10 

1 3 6 8 5 2 
1 6 4 9 3 2 

1 10 5 3 4 2 
25 

7 6 1 2 3 5 6 7 10 1 3 5 6 7 10 2 34 
8 8 1 2 3 4 6 7 13 1 4 7 13 2 8 6 3 44 
9 10 1 2 3 4 5 7 8 12 13 1 5 4 13 3 8 7 12 2 55 

 
Тут N — кількість елементів ряду. Ідеальний варіант — використати натура-

льний ряд чисел в певній послідовності, щоб всі суми в цій послідовності були 
унікальні. Якщо неможливо, то змінюємо натуральний ряд на величину Δ. Цю 
величину беремо рівною 1 і додаємо до останнього елементу ряду. Якщо і новий 
ряд не створює необхідну послідовність, то знову збільшуємо Δ на 1. Тепер мо-
жливі два випадки: додаємо 2 до останнього елементу натурального ряду, або 
додаємо по 1 до передостаннього та останнього елементів ряду. При Δ = 3 мож-
ливі три варіанти зміни натурального ряду.  

Другий стовпчик містить Δ, третій — суму натурального ряду + Δ, четвертий — 
ряд послідовно адитивно-різних чисел, а останній їх суму.  

Уже для 4 елементів неможливо використати натуральний ряд чисел, але 
при Δ = 1, ми отримаємо послідовність 1 3 5 2, в якій всі суми різні. В таблиці 
приведені результати для різних наборів до 9 чисел. 

 
Висновки 
Проведено порівняння  рядів адитивно-різної послідовності. 
Розроблена програма пошуку ряду адитивно-різної послідовності шляхом 

повного (часткового) перебору рядів. 
Програма виконує перебір всіх варіантів з відкиданням послідовності, які 

мають при початковому формуванні ряду однакові суми. Виконується пошук по-
слідовності з мінімальною сумою всіх елементів. Також виводить всі знайдені 
адитивно-різні послідовності. 
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УДК 004.094,517.5            C. C. Забара,  
              В.І. Гайдаржи,  
              Д.О. Кершков 
 

ОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ  
ДЛЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Об'єктом дослідження даної статті є бібліотека, а саме бібліотека науко-
вої та навчаьної літератури вищого навчального закладу. Предметом дослі-
дження  е процедура побудови і процес використання онтології бібліотеки за 
допомогою програми Protege 5.0. Вивчення предметної області проводилося на 
основі Закону України про бібліотечну  діяльність, інших законодавчих докумен-
тів, що містять опис технологій роботи бібліотеки а також технічної докуме-
нтації програми Protégé. У статті наведено опис створеної онтології, її основ-
них сутностей, властивостей і зв'язків між ними. Розглянуто також механізм 
формування запитів до онтології і наведені типові запити В роботі наведені 
рекомендації по використанню отриманих результатів, які є першим кроком до 
подальших досліджень в цій досить новій області комп'ютерних знань. У стат-
ті наведені пропозиції щодо можливим напрямкам  продовження досліджень та-
ким як дослідження безпеки і надійності, а також проблем  пов’язаним з продук-
тивністю таких систем. 

Ключові члова:, які є істотними для розкриття суті роботи: онтологія, база 
знань, owl, protege, sparql, dlquery. 

 

Вступ 
Всесвітня мережа —   багатомовне сховище інформації в електронному ви-

гляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на 
комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі. Вважається найпопулярнішою і 
найцікавішою службою мережі Інтернет, яка дозволяє отримувати доступ до ін-
формації незалежно від місця її розташування   

У процесі виконання операцій, спрямованих з обробки даних щодо науково-
навчальної літератури, яка зберігається у бібліотеці навчального закладу вини-
кає необхідність в опрацюванні великих обсягів слабо структурованих даних, 
встановлення семантичних залежностей між різними об’єктами обробки та по-
шуку зовнішніх джерел знань (наприклад, у Web), що містять необхідні для  пра-
вильного відбору потрібної  користувачу наукової та навчальної літератури,  
пов’язаної з дисциплінами навчального плану  з врахуванням специфіки окремих 
предметних областей з метою забезпечення звернень до неї мережі Інтернет.  

Представлені  в електронній формі знання можуть сприйматися безпосередньо, 
так як вони формуються за допомогою т  понятійного апарату, яким користується 
людина. Крім того, з такими знаннями (онтологіями) можуть виконуватися і повністю 
автоматичні операції — отримання логічних висновків. Результатом цього процесу 
стануть нові знання. Взагалі, під онтологією розуміють систему класів   пов'яза-
них між собою за допомогою різних відносин і прави[ 1]. Це своєрідна форма пред-
ставлення деякої області знань в формальному вигляді. В даний час онтології ши-
роко використовуються в програмуванні, навчанні, різного роду дослідженнях. 
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В мережі публікується інформація про   розробки бібліотечних систем на базі 
онтологій. Такі розробки мають в першу чергу дослідницькі цілі і не завжди пока-
зують проблеми, з якими може зіткнутися інженер-дослідник. Скоріш за все, най-
ближчим часом, кількість праць в цьому напрямі перейде в якість, що призведе 
до появи глобальних систем знань. В цьому напрямі цікава книга Сергія Горшко-
ва «Введение в онтологическое моделирование» [1]. Цікава стаття «Онтологи-
ческое моделирование предметной области учреждения дополнительного про-
фессионального образования» [2], в якій розглядається можливість і досвід ви-
користання онтологічного моделювання для концептуального опису конкретної 
предметної області, а також для підвищення ефективності пошуку і категоризації 
інформації. Існують і інші джерела з цікавими напрацюваннями по даній темі [3, 4].  

 
Вихідні передумови   
Бібліотечна діяльність регламентується документами Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» [5], національним стандартом України [6].  
Абсолютна більшість збірників у своїй нормативної частини мають розділи: 

комплектування бібліотечного фонду; прийом і облік нових надходжень; бібліо-
течна обробка документів; організація та ведення каталогів; робота з фондом; 
обслуговування читачів; обслуговування по МБА (міжбібліотечний абонемент); 
довідкова та інформаційна робота. 

Набагато рідше відображаються інші напрямки діяльності: масова робота; 
дослідницька робота; методична робота; організація праці та управління бібліо-
текою. 

У плані програмного забезпечення бібліотеки активно використовують мови 
програмування FoxPro, HTML, SQL, різні операційні системи. В ряду пострадян-
ських виробників програмного забезпечення бібліотечної технології провідні міс-
ця належать ДПНТБ Росії (АБІС «ІРБІС»), Державному інформаційно-обчислю-
вальному центру (ГІОЦ), Мінкультури РФ («АС Бібліотека»), БЕН РАН (АБІС для 
академічних бібліотек), МГУ (АБІС для бібліотек вищих навчальних закладів), 
НВО «Інформ-Система» (АБІС «MARC», «MARK-SQL»), СПбГТУ (АБІС «Руслан» 
для корпоративних бібліотечних систем) [7]. 

Традиційно «бібліотечними» можуть бути визнані послуги, реалізовані на ба-
зі фондів бібліотек та їх об'єднань (бібліотечних мереж і систем). Надання пос-
луг, в свою чергу, вимагає створення специфічних бібліотечних (бібліографічних) 
продуктів: каталогів, картотек, БД, бібліографічних списків, покажчиків літерату-
ри, інформаційних бюлетенів та т. п. Тим самим забезпечується ефективна екс-
плуатація бібліотечних фондів. 

Наукова бібліотека — бібліотека, яка забезпечує інформаційні потреби науко-
вих закладів та окремих осіб, що займаються науково-дослідницькою діяльністю [7]. 

Існуючі підходи до автоматизації бібліотечних функцій здебільшого спрямо-
вані на  підтримку алфавітного каталогу. Відповідно до Держстандарту, алфавіт-
ний каталог (АК) — бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташо-
вуються в алфавітному порядку імен чи прізвищ індивідуальних авторів, на-
йменувань колективних авторів або заголовків творів друку та других документів. 
АК дозволяє знайти всі витвори одного учасника, різні видання одного і того ж 
твору. Алфавітний каталог є обов'язковою частиною системи каталогів кожної 
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бібліотеки. За допомогою АК можна проводити пошук, наприклад, за такими ти-
пами запитів: 

- чи є твір даного автора (індивідуального або колективного) в фондах біблі-
отеки і, якщо є, то яку має адресу (шифр); 

- які твори даного автора є в бібліотеці; 
- які перевидання даного твору є в фондах; 
- в яких виданнях та чи інша особа брала участь в якості співавтора, упоряд-

ника, редактора, перекладача і т. п.; 
- запит на книгу, назва якої відома читачеві; 
- запит на бібліографічне уточнення, що стосується тих чи інших елементів 

бібліографічного запису, наприклад, в якому році вийшло дане видання, яке міс-
це видання, чи було воно перероблено або доповнено та ін.  

Задані системи орієнтовані на використання  традиційних баз даних та пот-
ребують спеціальних знань для  розробки та використання. Подібні системи, 
створені на базі онтологічного підходу спираються на більш потужній механізм з 
обробки знань та одночасно не вимагають  від   розробника — користувача про-
фесійних знань поза межами поточної професійної діяльності 

 
Мета  
Метою даної статті  є наведення опису процесу побудови онтології науково-

навчальної літератури, її змісту та засобів   використання   
 
Виклад методики і результатів дослідження  
На основі системного аналізу предметної області — процесу функціонування 

бібліотеки науково навчальної літератури навчального закладу за допомогою   
програмній пакет Protégé 5 — побудована відповідна онтологія [1, 4]. Побудова 
онтології відбувалась  послідовно, у декілька кроків. 

Крок 1. Створення класів.    Спочатку проведено аналіз діяльності наукової 
бібліотеки, з метою  відокремлення у уявленій моделі  бібліотеки основних сут-
ностей, які покладаються в основу   класів онтології Задача правильного моде-
лювання полягає в пошуку практично обґрунтованого та оптимального співвід-
ношення між рівнем деталізації моделі (і, як наслідок, достовірності результатів 
моделювання) і необхідних для цього ресурсів [1]. 

Групи однорідних об’єктів формуються в відповідні класи. Онтологічна модель, 
має обов’язково містить визначення класів (груп) об'єктів; визначення статичних ат-
рибутів об'єктів; визначення зв'язків між об'єктами та  індивідуальні (конкретні) об'єкти. 

Перерахуємо основні об’єкти предметної області: книга, журнал, газета, лю-
дина, паспорт, компакт-диск, документ обліку, документ списання, лекція, літе-
ратурний вечір, семінар, паспорт, майстерня, сховище, автор. До онтології  біб-
ліотеки потрібно додати також   сутності для опису технологічних процесів, такі 
як видача літератури, проведення заходів, списування. 

В основу онтології покладено таки основні класи: «Книги», «Брошури», «Пе-
ріодичні видання», «Електронні носії». Ці класи є такими що не перетинаються, 
тобто будь-який об'єкт цих класів не може бути екземпляром більш ніж одного з 
цих чотирьох класів.   
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Після запуску програми створюється порожня онтологія яку необхідно збере-
гти під  потрібним іменем. Новостворена порожня онтологія містить лише один 
клас   Thing — цей клас відображає множину всіх об’єктів, оскільки всі наступні 
класи є його підкласами. Цей системний клас в  процесі створення онтології не 
змінюється. 

Створюємо клас «Бібліографічний_запис». якій є суперкласом по відношен-
ню до класів: «Книги», «Брошури», «Періодичні видання», та «Електронні носії». 
На рисунку 1 відображено визначений клас «Бібліографічний_запис»: 

 
Рис 1 — Клас «Бібліографічний_запис» 

 
Після створення базових класів створюємо наступні класи онтології: «Ав-

тор», «Персона» з підкласами» «Лектор», «Співробітник», «Читач», «Сховище», 
«Вид заходу», «Паспорт» «Абонемент», «Бібліографічний фонд», «Заходи» 
(рис. 2). 
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Рис 2 — Основна частина дерева класів онтології 
 

Крок 2. Створення відношень між класами. Важливим елементом онтології є 
фіксація відношень(зв’язків) між класами. Відношення містить дієсловом, яке відо-
бражає суть зв’язку між класами. Результат створення відношень наведено на 
рис. 3. 
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Рис. 3 — Основні відношення онтології 

 
Крок 3. Створення властивостей класів. 
Відображення дерева властивостей притаманних елементам сформованих 

класів наведено на рис. 4. 
Побудована онтологія зберігається у файлі формату OWL[4], та виглядає як 

набір аксіом у вигляді триплетів «суб’єкт — предикат — об’єкт», де  
 Суб’єкт — це іменник, якій представлений елементом онтології, який в 

триплеті визначає певну дію. 
 Предикат — дієслово чи дієслівний зворот, якій повідомляє нам щось про 

суб’єкт. У онтології предикат є зв’язком між суб’єктом та об’єктом.  
 Об’єкт — іменник якій представлений елементом онтології, якого стосу-

ється дія, задана в дієслові (предикаті).  
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Рис. 4 — Основні властивості класів онтології 

 
Крок 4. Формування запитів. Формування запитів до онтології які викону-

ються на основі використання логіки предикатів. Protégé підтримує зокрема дві 
мови запитів: Мова DL query та мова SPARQL.  

Застосування мови DL query. Мова DL query — вбудована мова запитів в 
програмі Protégé [11]. Вирази класу використовуються для опису елементів, які 
мають спільні характеристики, включає в себе як назви класів (або названі кла-
си), так і складні вирази класів. DLquery використовується для представлення та 
написання різних видів складних запитів до онтології. Ключові слова мови (зна-
чення яких інтуїтивно зрозуміло): some, value, only, min, max, exactly, and, оr, not   

Приклад  типового ланцюжка запитів мовою DL Query: 
Завдання на пошук книги: «Чи є в бібліотеці книга з назвою «Ледокол»?  
1. Спочатку визначаємо, чи надходила така книга в бібліотеку: 
Постановка_на_облік and облікувати value Ледокол 
2. Потім перевіряємо, чи списувалася книга: 
Списання and списати_бібліографічний_запиc value Ледокол 
3. Перевіряємо, коли останній раз брали книгу і повертали її: 
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Абонемент_видача and видано value Ледокол or Абонемент_повернення 
and повернуто_що value Ледокол 

4. Визначимо сховище, в якому знаходиться книга: 
Сховище and має value Ледокол 
Другий типовий запит : «Отримати список книг, брошур, періодичних видань, 

які були видані в певний проміжок часу до 2010 року та після 2015 року». Форма-
льний синтаксис запиту: 

Бібліографічний_запис and (прийнято_на_облік some Постанов-
ка_на_облік) and not((рік_видання some xsd:integer[>= 2010]) and (рік_видання 
some xsd:integer[<= 2015])) 

Застосування мови  SPARQL. Мова SPARQL — мова запитів до даних, 
представлених по моделі RDF (яка є основою формату OWL), а також протокол 
для передачі цих запитів і відповідей на них. Загальна схема SPARQL-запиту 
має такий вигляд: 

PREFIX префіксні оголошення FROM ... джерела запиту 
SELECT ... пункт результату WHERE {...} критерії запиту 
ORDER BY ... модифікатори запиту 
Приклади запитів (без опису загальних префіксних оголошень) 
Завдання на пошук книги: «Чи є в бібліотеці книга з назвою «Ледокол»?  
1. Спочатку визначаємо, чи надходила така книга в бібліотеку? 
select distinct ?subject ?property ?object  
where {?subject ?property ?object #filter regex(str(?subject), "Лдокол") 
filter regex(str(?property), "обл") filter regex(str(?object), "Ледокол") } 
2. Перевіряємо, чи списувалася книга: 
select distinct ?subject ?property ?object 
where {?subject ?property ?object filter regex(str(?subject), "Ледокол") 
filter regex(str(?property), "списа") } 
3. Перевіряємо, коли останній раз брали книгу і повертали її: 
select distinct ?subject ?property ?object where {?subject ?property ?object #filter 

regex(str(?subject), "Ледокол") filter regex(str(?property), "видан|повер") filter 
regex(str(?object), "Ледокол") } 

4. Визначимо сховище, в якому знаходиться книга: 
Select ?name ?сховище WHERE 
{ ?x rdf:type h:Книга. ?x h:заголовок ?name.  
OPTIONAL { ?x h:знаходиться ?сховище}  
filter regex(str(?name), "Ледокол") } 
Другій приклад : Отримати список книг, які були отримані бібліотекою та ви-

дані в певний проміжок часу — між 2008 та 2012 роками включно: 
SELECT ?name ?рік_видання WHERE 
{ ?x rdf:type h:Книга. ?x h:заголовок ?name. ?x h:рік_видання ?рік_видання  
#OPTIONAL { ?x h:знаходиться ?сховище}  
filter (?рік_видання >=2008 && ?рік_видання <=2012) } order by ?рік_видання 
 
Висновки 
Побудова онтології навчальної бібліотеки проведена шляхом аналізу діяль-

ності наукової бібліотеки в ході якого проведено відокремлення основних класів 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

130 
 

та властивостей класів, виявлення зв’язків між сутностями. За допомогою про-
грами Protégé сформовано формальне представлення онтології у форматі QWL 
та розроблено типові запити до онтології мовами запитів DL Query та SPARQL. 
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СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ШЛЯХІВ, ЩО НЕ ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ,  
В ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Наведено короткий аналіз програмно-конфігурованих мереж. Обґрунтову-

ється доцільність використання потокових алгоритмів для маршрутизації в 
програмно-конфігурованих мережах. Запропоновано алгоритм оптимізації 
процесу формування множини шляхів, що не перетинаються, одночасно до 
кількох вузлів мережі. 

Ключові слова: Програмно-конфігурована мережа (SDN), багатошляхова 
маршрутизація, потоковий алгоритм. 

 
Вступ. Сучасні комп’ютерні мережі відрізняються великою розмірністю та рі-

зноманітним складом обладнання, в тому числі мобільними засобами зв’язку та 
мобільними точками доступу. В зв’язку з цим ускладняється процес управління 
даним типом мереж і побудови на їх основі розподілених кластерів та викорис-
тання хмарних технологій. Для вирішення цих проблем в даний час широко ви-
користовується технологія програмно-конфігурованих мереж (SDN) [1, 2, 3], яка 
дозволяє підвищити ефективність мережевого обладнання, підвищити безпеку 
мережі на основі багатошляхової маршрутизації. [4] Технологія SDN дозволяє 
здійснювати управління мережею на програмному рівні, розширюючи функціо-
нальні можливості управління передачею інформації в мережі. 

Відмінною особливістю програмно-конфігурованих мереж є те, що організа-
ція та управління мережею здійснюється на програмному рівні за допомогою ме-
режевих контролерів [5]. 

В основі концепції SDN лежить відкритий стандарт OpenFlow, що визначає 
потокові принципи управління мережевим трафіком. Враховуючи можливість 
конфігурації маршруту на рівні програмно-конфігурованих комутаторів SDN, в 
роботі [6] запропонована реалізація багатошляхової маршрутизації трафіку в 
програмно-конфігурованій мережі. Потокові алгоритми багатошляхової маршру-
тизації в порівнянні з відомими алгоритмами характеризуються мінімальною ча-
совою складністю. 

Наявність централізованого управління SDN на основі мережевого контро-
лера дозволяє формувати множини шляхів, що не перетинаються, за рахунок 
організації зустрічних потоків між вузлами відправника та одержувача інформа-
ції. Завдання пошуку шляхів зводиться до знаходження точок з’єднання дерев 
від початкової та кінцевої вершин. При маршрутизації аналогічно з модифікова-
ним хвильовим алгоритмом в якості наступної для певного шляху обираємо ве-
ршину, яка має меншу зовнішню ступінь. Таким чином гарантується формування 
шляхів, що не перетинаються. 

При централізованому формуванні множини незалежних шляхів централь-
ний контролер SDN володіє повною інформацією в сформованих шляхах і дере-
вах, що їх утворюють, це дозволяє в процесі формування шляхів здійснювати їх 
оптимізацію по заданим метрикам. 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

132 
 

Модифікований алгоритм формування множини шляхів,  
що не перетинаються в SDN 

Крім того, формування шляхів централізованим способом в центральному 
контролері дозволяє одночасно формувати шлях між множиною вершин. 

На основі хвильового алгоритму формування множини шляхів, що не пере-
тинаються [7], запропонований наступний алгоритм формування шляхів в 
центральному контролері SDN: 

1. Формуємо підграф G1(В1,E1) в якому В1={в0,Вs}, де: в0 — вихідна вершина; 
Вs={вi| i=1,2,…,p} — в даному випадку представляє множину вершин, що змішані 
з вершиною в0. 

2. Для підграфа G1(В1,E1) визначаємо множину шляхів W={Lo,r|,r=1,2,…,p}, де 
Lo,j={в0,вj}. 

3. Формуємо нову множину В1=В1Вs. 
4. Формуємо підграф G1(В1,E1), в якому В1=В1Вs. 
5. Формуємо підграф G2(В2,E2), в якому В2=В2\Вs. 
6. Для підграфа G1(В1,E1) формуємо множину граничних вершин Вs. 
7. Якщо серед вершин вi, що змішані з вершино вm, є вершина вkВz, то фо-

рмуємо шлях до вершини вk. 
8. Серед множини вершин Вs={вi| i=1,2,…,p} вибираємо вершину вi з мініма-

льною зовнішнєю ступінню So
k=min{So

i| i=1,2,…,p}. 
9. Для вершини вi знаходимо внутрішню вершину вjВ

i
2 підграфа G2(В2,E2) з 

мінімальною ступінню 
10. Продовжуємо шлях Lo,i до вершини вjВ

i
2. 

11. Якщо вjВ
V, то (вjВс, вiВ

i
1) інакше (шлях Lo,j сформований). 

12. Якщо множина В1≠, то (перехід до пункту 7). 
13. Кінець. 
На рис 1. представлено результат формування множини шляхів від в1 до 

найближчої вершини в10 з врахуванням метрики шляхів. 
В результаті формуються шляхи: 
P1={в1,в3,в6,в10} з метрикою M1=3; 
P2={в1,в4,в7,в10} з метрикою M2=3; 
P3={в1,в2,в5,в9,в10} з метрикою M3=7; 
P4={в1,в8,в12,в17,в11,в10} з метрикою M4=7; 
P5={в1,в23,в24,в25,в26,в27,в28,в21,в18,в15,в13,в10} з метрикою M5=15. 
Одночасно з цим формується шлях P6={в1,в18,в12,в17,в11} до вершини в11 з 

метрикою M6=6. Після цього продовжує формуватися дерево шляхів до наступ-
ної найближчої вершини в11. Першим формується шлях P7={в1,в3,в6,в10,в11} з ме-
трикою M6=4, який є продовженням шляху P1={в1,в3,в6,в10} з метрикою M1=3. 
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Рис. 1 — Формування множини шляхів від в1 до найближчої вершини в10 

 

 

Рис. 2 — Продовження шляху P1={в1,в3,в6,в10} до вершини в11 

 

Потім здійснюється формування інших шляхів до вершини в11: 
P8={в1,в4,в7,в11} з метрикою M2=3; 
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P9={в1,в2,в5,в9,в15,в13,в16,в11} з метрикою M9=9; 
В результаті формуються наступні шляхи до вершини в11 (рис. 3): 
P6={в1,в8,в12,в17,в11}; 
P7={в1,в3,в6,в10,в11}; 
P8={в1,в4,в7,в11}; 
P9={в1,в2,в5,в9,в15,в13,в16,в11}. 
 

 
 

Рис. 3 — Формування шляхів до вершини в11 

 

Формування шляхів до вершини в26 відбувається одночасно з формуванням 
шляхів до інших вершин, так як шлях P10={в1,в23,в24,в25,в26} з метрикою M10=6 є 
частиною шляху P5. Шлях P11={в1,в8,в12,в17,в26} з метрикою M11=6 є 
розгалуженням шляху P6={в1,в8,в12,в17,в11} в вершині в17. Шлях 
P12={в1,в4,в7,в11,в16,в20,в27,в26} з метрикою M12=10 є продовженням шляху з 
вершини в11 до вершини в26 (рис. 4). 
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Рис. 4 — Формування шляхів до вершини в26 

 
Висновки 
В роботі запропоновано модифікований метод багатошляхової маршрутиза-

ції, який за рахунок обліку особливості організації SDN, зокрема за рахунок ная-
вності в мережі центрального контролера, дозволяє скоротити час формування 
множини шляхів між вузлами мережі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ АВТОМАТИЧНОГО ОБЧИСЛЕННЯ ЯДРА 
ЗГОРТКИ ДЛЯ ПОШУКУ ПАТОЛОГІЙ СУДИН НА АНГІОГРАМІ 

 
Розглянуто застосування згорткоих штучних мереж до діагностики па-

тологій судин на міографі. Запропоновано метод сегментації судин і застосу-
вання згортки для розпізнавання зображень. Запропоновано алгоритм навчан-
ня згорткової штучної мережі, а також алгоритми визначення базисних функ-
цій. Запропоновані підходи до навчання загорткових штучних мереж, що ґрун-
туються на ітераційній процедурі. 

Ключові слова: ангіограма, згорткова штучна мережа, розпізнавання зобра-
жень. 

 
Вступ 
Комп’ютерний аналіз зображень став основним інструментом медичних діаг-

ностичних систем, які дозволяють значно підвищити якість діагностики. Сучасна 
медицина є однією із самих високотехнологічних галузей, найважливішою зада-
чею якої є розробка нових ефективних методик ранньої діагностики різноманіт-
них патологій. Декілька останніх десятиріч характеризуються значним проривом 
в технічній оснащеності медицини. В теперішній час практично всі методи об-
стеження в офтальмології, кардіології та інших галузях медицини комп’ю-
теризовані. 

Крім використання в масштабних програмах моніторингу, цифровий аналіз 
зображень судинної системи здатен допомогти в оцінці ступеня важкості великої 
кількості захворювань. Аналіз взаємозв’язків між змінами характеристик судин та 
різноманітними захворюваннями сприяє своєчасному виявленню та лікуванню 
захворювань ще на ранніх стадіях. Автоматизований аналіз зображень також 
знаходить застосування в комп’ютерній лазерній хірургії та біометричній іденти-
фікації. 

Створення методики цифрового аналізу судинних систем неможливе без рі-
шення ряду задач: розпізнання судин на цифрових зображеннях, вибір методо-
логії аналіз судин та математичної моделі судинного русла для подальших роз-
рахунків, визначення нормативних значень для діагностичних параметрів. Розпі-
знання судин та визначення їх морфологічних ознак — ключові етапи автомати-
зованих методик діагностичного аналізу судинних систем, оскільки від точності 
виокремлення та вимірювання їх елементів залежіть результати діагностики [31]. 

Із зростанням кількості хворих та необхідністю пошуку шляхів підвищення 
якості моніторингу судинної системи на протязі останніх 20 років було прикладе-
но значні зусилля для розробки комп’ютерних технологій, здатних виявляти змі-
нення в судинній системі. Медична спільнота погоджується з тим, що автоматич-
на кількісна оцінка судинної системи є першим кроком в розвитку комп’ютерних 
систем діагностики захворювань [7]. 

Аналіз зображень судинних систем на предмет виявлення патологій зво-
диться до задачі розпізнавання образів. Цифрові зображення судин оброблю-
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ються із застосуванням послідовності алгоритмів, яка може складатися з одного 
чи більше кроків попередньої обробки, які передують етапам сегментації зобра-
ження, оцінки ознак та класифікації. 

Перші огляди алгоритмів виділення судино-подібних структур на медичних 
зображеннях можна побачити в роботі [6]. В останніх дослідженнях [5, 27] обго-
ворюються алгоритми автоматичного діагностування діабетичної ретинопатії на 
зображеннях сітківки. Огляд [27] є унікальним в тому плані, що він надав аналіз 
та категоризацію літератури, пов’язаної з технологіями цифрової обробки зо-
бражень в галузі діабетичної ретинопатії, опублікованої в період з 1998 по 2008 
рік, та сфокусувався на алгоритмах та методах сегментації на двовимірних ко-
льорових зображеннях сітківки, отриманих за допомогою фундус-камер. Цей 
огляд є доки що кращим із відомих по діабетичній ретинопатії. 

Виділення судин та оцінка їх морфологічних ознак, таких як ширина, довжи-
на, звивистість, кути розгалуження та ін., на сьогодні активно використовується 
для діагностики, моніторингу, лікування та оцінки різноманітних кардіо-судинних, 
офтальмологічних та ін. захворювань. Ручна обробка та аналіз діагностичних 
зображень (сегментація кровоносних судин, вимірювання їх ширини та звивисто-
сті) — це довга та втомлива задача, яка потребує також підготовки та майстер-
ності [7]. Фахівці вчаться відрізняти пошкодження судинної системи від зовніш-
нього вигляду судинної системи без патологій. Окрім того, при подібного роду 
аналізі завжди присутній суб’єктивний фактор, що часто призводить до розхо-
джень в діагнозах, встановлених лікарями. 

 
Аналіз останніх публікацій 
В літературі алгоритми виділення судино-подібних об’єктів на медичних зо-

браженнях зазвичай розділяють на наступні класи: алгоритми на основі виділен-
ня границь об’єкту; алгоритми розростання областей; методи розпізнавання ша-
блонів; методи засновані на моделях; з використанням нейронних мереж; алго-
ритми на основі відстеження об’єктів [7]. Серед підходів до виділення судин пре-
валюють три методи: трасування судин, підходи на основі узгодженої фільтрації 
та методи класифікації пікселів за участю користувача (з навчанням), серед яких 
методи з використанням нейронних мереж складають близько третини [31]. 

Перший проект по автоматизації діагностики з використанням зображень сіткі-
вки було розпочато в 1975 році [4]. Було створено базу даних медичних зобра-
жень під назвою STARE. В 1989 році команда дослідників спроектувала узгодже-
ний фільтр, відомий під назвою North filter, для сегментації судин, який і сьогодні 
залишається найнадійнішим детектором судин. В 1996 році вони опублікували 
огляд [8], в якому зібрали результати більшості досліджень, які існували на той 
момент в галузі постановки діагнозу. Вони надали наступний алгоритм постанов-
ки діагнозу [12]: 

5. Локалізація найбільш важливих областей, таких як судини, оптичний 
диск, з використанням методів сегментації. 

6. Пошук ознак патологій, таких як венозне розширення, надмірна кривина 
судин, тощо, за допомогою класифікації. 

7. Постановка діагнозу на основі виявлених ознак патологій. 
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Методи сегментації судин 
Як було зазначено вище, локалізація ознак патологій судини можлива лише 

після того, як на відповідному медичному зображенні виявлено саме анатоміч-
ний об’єкт — судину. Виявлення та кількісна оцінка судин являють основний ін-
терес в задачах діагностики та лікування низки захворювань. Складності точного 
виявлення судин пов’язані з тим, що ширина судин може варіюватися у великих 
межах; судинна система сітківки являє собою деревовидну структуру, та чим бли-
жчі судини до основи дерева, тим вони товстіші; в залежності від розташування 
судини та роздільної здатності зображення, товщина може змінюватися від 1 до 
20 пікселів; інтенсивність судини може слабко відрізнятися від інтенсивності фону; 
різноманітні пошкодження сітківки можуть викликати хибні спрацьовування алго-
ритмів сегментації. 

Стосовно розробки алгоритмів сегментації судин, згідно літератури [7, 27], 
можна виділити наступні підходи: 

 класифікація відліків зображення (без навчання, з навчанням); 
 узгоджена фільтрація; 
 математична морфологія; 
 мульти-масштабні підходи; 
 підходи, засновані на моделях. 
 Далі стисло розглянуті методи з навчанням. В цих методах використову-

ються правила, напрацьовані алгоритмом на основі навчальної вибірки із зобра-
жень, розмічених фахівцем вручну з достатньою точністю [2, 7]. Однак, як відмі-
чається в [9], мають місце вагомі відмінності в розмітці навіть серед фахівців. За 
рахунок того, що подібні методи засновані на вже класифікованих зображеннях, 
їх ефективність зазвичай значно вище у порівнянні з іншими методами. 

В роботах [1, 10, 11, 14, 16] для класифікації судин використовувалися попе-
редньо навчені нейронні мережі. В [1, 22] представлений KNN класифікатор (k-
nearest neighbor classifier, класифікатор k найближчих сусідів), початково запро-
понований [25], де кожному пікселю ставилася у відповідність ймовірність його 
приналежності судині. Штучні нейронні мережі використовують вагові коефіцієн-
ти для визначення відповідності між вхідними та вихідними даними. Вони можуть 
бути налаштовані з використанням навчальної вибірки на основі мереж зворот-
ного розповсюдження помилки [3]. Пікселі вікна, що ковзає по зображенню, вико-
ристовувалося в якості вхідних даних мережі. Для кожного пікселя формувався 
вектор ознак на основі значень інтенсивності пікселів з вікна, центрованого від-
носно пікселя, який класифікувався. Для навчання мережі використовувалися 
розмічені ангіограми. 

Використання методу головних компонент PCA (principal component analysis) 
для локалізації анатомічних частин сітківки продемонстрували в роботі [23]. Ме-
тод продемонстрував гарний збіг з розміткою досвідченого офтальмолога, зроб-
леною на 73 зображеннях. В [17] для кожного пікселя зображення обчислювався 
вектор ознак та відгук узгодженого фільтру на основі функції Гауса та її першої 
та другої похідних. Потім для оцінки ймовірності належності пікселя судині за-
стосовувався метод KNN [22]. Бінарне зображення судинної системи отримували 
після порогової обробки отриманої карти ймовірностей. 
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Використання вейвлету Габора [19] та класифікації з навчанням для сегмен-
тації судин продемонстровано в [24]. Для кожного пікселя розраховувався вектор 
ознак, який складався із інтенсивності та відгуку 2D вейвлет-перетворення Габора, 
розрахованого для різних масштабів. Класифікатор на основі моделі з комбінації 
функцій Гауса застосовувався до кожного з пікселів для визначення ймовірності 
приналежності до судини. Різні модифікації фільтру Габора використовуються для 
пошуку паралельних країв, отримання одиничного піку в центрі лінії. Смуговий 
фільтр Габора [13] широко використовується в обробці зображень за рахунок ная-
вності можливості налаштування його просторової орієнтації, можливості виділен-
ня частот в двовимірному просторі з гарними показниками в просторовій та часто-
тній областях. 

Застосування лінійних операторів в якості вектору ознак та використання ма-
шини опорних векторів (SVM, support vector machine) для класифікації пікселів за-
пропоновано в роботах [15, 20, 28]. Простий детектор, заснований на оцінці серед-
нього рівня яскравості вздовж ліній фіксованої довжини, яка проходить через поточ-
ний піксель, застосовувався до зеленого каналу кольорових зображень. Потім відгук 
детектора піддавався пороговій обробці. Запропонований алгоритм продемонстру-
вав хорошу надійність при роботі на зображеннях с нерівномірною освітленістю та 
контрастом. 

В роботах [18, 24] застосовувався GMM класифікатор (Gaussian mixture 
models classifier) до зображень, оброблених мульти-масштабним фільтром Га-
бора для відбору серед пікселів кандидатів на приналежність судині. Такий кла-
сифікатор, за суттю, є байєсовською мережею, в якій функція розподілу для кож-
ного з параметрів класифікації представлена у вигляді лінійної комбінації гаусо-
вих функцій. 

 
Застосування згортки при обробці зображень 
За визначенням з математичного аналізу, згортка — це математична опе-

рація, застосована до двох функцій f та g, яка породжує третю функцію, яка іноді 
може розглядатися як модифікована версія однієї з первісних функцій. За суттю, 
це — особливий вид інтегрального перетворення. Поняття згортки узагальню-
ється для функцій, визначених на групах, а також мір. Операцію згортки можна 
інтерпретувати як “схожість” однієї функції з відображеною та зміщеною копією 
другої. Також згортка може бути описана як вага однієї функції у випадку, коли 
інша функція, відображена та зміщена, є ваговою. 

У тензорному аналізі, згортка — це операція пониження рангу тензора на 2, 
яка переводить тензор валентності (m, n) в тензор валентності (m-1, n-1).  Нерід-
ко операцію згортки проводять над тензорами, які є добутком тензорів, іншими 
словами, проводять згортку двох або більшої кількості тензорів. Наприклад, зви-
чайний добуток двох тензорів другого рангу —  матриці A на матрицю 

B ∑
j= 1

N

Aij B jk  — може бути записаний у вигляді операції згортки A j
i Bk

j
. 

Для обробки зображень у той чи інший спосіб часто використовується опера-
ція згортки, коли інтенсивність окремого пікселя цільового зображення підсилю-
ється або, навпаки, ослаблюється на підставі значень інтенсивності оточуючих 



Вісник Унівеситету «Україна», № 1 (19), 2017 

141 
 

пікселів з похідного зображення та заздалегідь завданих значень коефіцієнтів — 
ядра згортки. 

В обробці зображень згортка розглядається як матриця — зазвичай, малих 
розмірів — що використовується як фільтр для розмиття, підвищення різкості, 
виділення границь, тощо. Обробка зображення полягає у обчисленні нового зна-
чення обраного пікселя з врахуванням значення оточуючих його пікселів. 

 Кількість пікселів, які впливають на цільовий піксель, визначає кількість 
елементів ядра згортки. Наприклад, на інтенсивність пікселя, який міститься в 
похідному зображенні на позиції «другий рядок, п’ятий стовпець», при викорис-
танні ядра згортки 3 на 3 впливатимуть 9 пікселів: (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), 
(2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6). На  

Рис. 1 продемонстрований принцип застосування згортки до умовного моно-
хромного зображення. 

 

 
Рис. 1 — Ілюстрація принципу застосування згортки 

 
 Таким чином, тип перетворення похідного зображення, чи — іншими сло-

вами — ефект, який отримується в результаті такого перетворення в цільове зо-
браження, завдається саме значеннями елементів ядра згортки з урахуванням їх 
геометричного розташування (принаймні, відносно центрального елементу — 
«проекції» поточного оброблюваного пікселя). Приклади різних ядер згортки та 
відповідних ефектів продемонстровано на Рис. 2. 

 В статті пропонується спосіб автоматичного виявлення патологій судин-
ної системи людини на ангіограмі із застосуванням множини ядер згортки, обчи-
слених автоматично із використанням алгоритму зворотного розповсюдження 
помилки на підставі набору попередньо розмічених зображень. Таким чином, 
ядро згортки спочатку обчислюється на етапі навчання, а потім застосовується 
на етапі використання для пошуку патологій на ангіограмі. 
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Тотожне перетворення 

[0 0 0
0 1 0
0 0 0] 

 

Виділення границь 

[−1 −1 −1
−1 8 −1
−1 −1 −1] 

 

 

Розмиття 

[0 −1 0
−1 5 −1
0 −1 0 ] 

 

Рис. 2 — Приклади згортки 
 

 

Згортка похідного фрагменту у цільовий фрагмент 
Пропонується в якості результату операції згортки розглядати не окремий пі-

ксель (скалярне значення інтенсивності, вектор кольорів тощо), а сукупність су-
міжних пікселів цільового зображення. Таким чином, згортка може бути предста-
влена як зображено на Рис. 3. Схематично проілюстровано перетворення мат-
риці пікселів фрагменту похідного зображення розміром 4 на 4 в матрицю піксе-
лів фрагменту цільового зображення розміром 2 на 2. 

В статті розглядається ситуація, коли піксель зображення представлений 
скалярною величиною — наприклад, інтенсивністю або відтінком сірого. Проте, 
спосіб, який пропонується, не накладає обмежень щодо рангу вхідного тензору 
— він може містити, для прикладу, значення по кольорових каналах RGB. Відпо-
відні зміни рангу мають бути відображені на ранзі тензора — ядра згортки. 

 
Рис. 3 — Згортка, яка пропонується (приклад 4*4 — 2*2) 

 

Таким чином, похідне зображення розбивається на фрагменти, кожен з яких 
представляється у вигляді чисел, які характеризують інтенсивність відповідного 
пікселя. Такий фрагмент похідного зображення розглядається в якості оточення, 
контексту, іншої — цільової — групи пікселів. Наприклад, фрагмент похідного 
зображення може мати розмір 4 на 4 пікселі, а фрагмент цільового зображення — 
2 на 2 (в статті розглядається згортка лише з квадратними входами та виходами 
ядра). Тоді ядро згортки являтиме собою матрицю 16 на 4. Значення її елементів 
пропонується знаходити в процесі навчання із вчителем, наприклад, з викорис-
танням алгоритму зворотного розповсюдження помилки. 

Розмір цільового фрагменту зображення визначає кількість стовпців (розмір 
останньої розмірності тензора) в ядрі згортки. На вибір розміру цільового фраг-
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менту зображення має впливати розмір розміченої патології судини.  Розмір зго-
ртки завдається розмірами вихідного та цільового фрагментів зображення та 
може бути оцінений знизу як 1 (1 піксель вихідного зображення в 1 піксель цільо-
вого зображення) та зверху як квадрат розміру похідного зображення (всі пікселі 
впливають на всі пікселі). Розмір похідного фрагменту визначається величиною 
контексту, який би ми хотіли брати до уваги при обробці зображення, та може 
бути налаштований. В статті пропонується — в якості прикладу — відношення 
довжини сторони квадрату вихідного фрагменту зображення до довжини сторо-
ни  квадрату цільового фрагменту зображення як 2 до 1. 

 
Автоматичне навчання згортки 
Метод зворотного розповсюдження помилки — це метод навчання багато-

шарового перцептрону. Вперше метод був описаний в 1974 році О. І. Галушкіним 
[30], а також незалежно та одночасно Полом Дж. Вербосом [26]. Потім суттєво 
розвинутий в 1986 році в роботі [21] та незалежно та одночасно Красноярською 
групою [29]. Це — ітеративний градієнтний алгоритм, який використовується з 
метою мінімізації помилки роботи багатошарового перцептрону та отримання 
бажаного виходу. 

Головна ідея цього методу полягає в розповсюджені сигналів помилки від 
виходів мережі до її входів у напрямку, зворотному прямому розповсюдженню 
сигналів у звичайному режимі роботи. Для можливості застосування методу зво-
ротного розповсюдження помилки передавальна функція нейронів повинна бути 
диференційована. Метод є модифікацією класичного методу градієнтного спуску. 

Кожен піксель поточного фрагменту вхідного зображення пов’язаний із кожним 
пікселем поточного — відповідного — фрагменту цільового зображення через ма-
трицю — ядро згортки, яку можна уявляти як матрицю дійсних чисел — вагових 
коефіцієнтів. Визначимо вагу, яка стоїть на ребрі, яке поєднує i-й та j-й вузли, як 
wi,j. Функція помилки, отримана за методом найменших вадратів, виглядає таким 
чином:  

E(w(i , j))=
1
2 ∑

k Outputs

(t k− ok)
2

, 
де ok — вихід o-го вузла, а tk — правильна відповідь поточного навчального при-
кладу для цього вузла. Для модифікації вагових коефіцієнтів реалізується стохас-
тичний градієнтний спуск, тобто після кожного навчального прикладу вагові коефі-
цієнти будуть «підправлятися» і, таким чином, «рухатися» в багатовимірному 
просторі вагових коефіцієнтів. Для досягнення мінімуму помилки треба “рухати-
ся” в бік, протилежний градієнту, тобто на підставі кожної групи правильних від-
повідей додавати до кожного вагового коефіцієнта wi, 

j 

Δw(i , j)= − η
∂ E

∂ w(i , j ) , 
де 0 < η < 1 — це швидкість “руху”. 

На даному етапі опису пропонованого способу виявлення патологій судин на 
ангіограмі можна уявляти, що окремим навчальним прикладом є деякий фраг-
мент цільового зображення, а набір навчальних прикладів складається з відпові-
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дних — в геометричному сенсі — фрагментів всіх навчальних зображень. Тобто, 
поки що можна уявити собі процес тренування вагових коефіцієнтів для окремо-
го фрагменту — не для всього зображення. Далі буде продемонстровано, яким 
чином отримані коефіцієнти можуть бути застосовані при обробці цілого похідно-
го зображення. 

На кожній ітерації алгоритму зворотного розповсюдження помилки вагові ко-
ефіцієнти нейронної мережі модифікуються так, щоб покращити рішення одного 
прикладу. Таким чином, в процесі навчання циклічно вирішуються однокритеріа-
льні задачі оптимізації. Навчання нейронної мережі характеризується чотирма 
специфічними обмеженнями, які відокремлюють навчання нейронних мереж від 
загальних задач оптимізації: велика кількість параметрів, необхідність високого 
ступеня паралелізму при навчанні, багатокритеріальність задач, які вирішуються, 
необхідність знайти доволі широку область, в якій значення всіх функцій, що мі-
німізуються, близькі до мінімальних. В іншому, проблему навчання, як правило, 
можна сформулювати як задачу мінімізації оцінки. Мінімізація оцінки — складна 
проблема: параметрів астрономічно багато (для стандартних прикладів, які реа-
лізуються на персональних комп’ютерах, від 100 до 1000000), адаптивний рель-
єф (графік оцінки як функції параметрів, які налаштовуються) доволі складний, 
може містити багато локальних мінімумів. 

Окремо можна зауважити на спосіб уникнення браку тренувальних прикладів. 
Один й той самий приклад (зображення) може виступати джерелом для утворення 
декількох додаткових прикладів за рахунок афінних перетворень, таких як поворот, 
рівномірна зміна освітлення, тощо. Інше зауваження стосується спроби уникнення 
потраплянню в локальні мінімуми та полягає в простій доволі ідеї виконання бага-
тьох циклів тренування на різних — довільно обраних — прикладах та подальшому 
виборі найкращих параметрів. Аналогічна ідея лежить в основі генетичних алгорит-
мів. 

 
Векторизація фрагментів зображення 
Кожен фрагмент зображення, як похідного, так і цільового, може бути пред-

ставлений у вигляді вектору — за заздалегідь визначеними правилами прямого 
та зворотного перетворень (серіалізації та де-серіалізації) — тобто, у вигляді те-
нзору першого рангу. Тоді ядро згортки завжди може бути представлене у ви-
гляді тензору другого рангу — матриці вагових коефіцієнтів. На рРис. 4 наведено 
приклад. 

 Такий підхід — відомий як векторизація — виглядає зручним з точки зору 
надання гнучкості при визначенні геометричних показників фрагментів цільового 
та похідного зображень. Цікаво окремо дослідити ефективність використання 
цільових та похідних фрагментів різних форм та розмірів — не лише квадратів. 

Розмір та геометричні показники цільового фрагменту зображення можуть 
(автоматично) визначатися в залежності від особливостей навчального набору 
зображень чи геометричних показників патологічних ділянок та — таким чином — 
фрагментів цільового зображення. 
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Рис. 4 — Згортка добутку вектора та матриці 

 
 Так чи інакше, остаточно цільове зображення складається з цільових 

фрагментів, розміщених впритул один до одного. При цьому, вміст цього зобра-
ження визначається метою навчання і може, наприклад, відтворювати похідне 
зображення із підкресленням (виокремленням чи виділенням) патологічної  діля-
нки судини, виокремлювати судини, зафарбовуючи фон без врахування шуму чи 
природних неоднорідностей тканин, чи залигати на цільовому зображенні лише 
патологічні ділянки судинної системи. 

Варіант розташування цільових фрагментів із їх частковим накладанням 
один на інший в даній статті не розглядається, та має бути досліджений окремо. 
Але вже зараз вважається за доцільне враховувати при такому «накладанні» 
результатів операції згортки з різними ядрами на різних похідних фрагментах 
деякі вагові коефіцієнти похідного фрагменту та відповідного ядра. 

 
Автоматична побудова штучної нейронної мережі. 
На відміну від описаного вище (традиційного) застосування згортки при об-

робці зображення, коли результатом згортки є окремий піксель, автором пропо-
нується використовувати множину згорток, яка містить згортки, отримані на етапі 
навчання на множині фрагментів похідного зображення та відповідних фрагмен-
тів цільового розміченого зображення — із патологіями судинної системи, чи 
без них. 

На етапі навчання, тобто обчислення ядер згортки, ми отримуємо стільки 
матриць вагових коефіцієнтів, на скільки фрагментів поділене цільове (навчаль-
не) зображення. Кількість цільових фрагментів, а, отже, кількість отриманих в 
результаті навчання згорток залежить як від розміру цільового фрагменту зо-
браження, так і від розміру цільового зображення.  Після проведення навчання 
на масиві навчальних зображень пропонується зменшити цю кількість отриманих 
ядер згортки за рахунок видалення схожих матриць. В якості міри схожості мат-
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риць може бути обрана будь-яка міра близькості, наприклад, міра, зворотня від-
носно відстані між двома векторами. Якщо представити ядра згортки у вигляді 
векторів, то можна для кожної пари таких векторів обчислити міру схожості, а 
згодом й побудувати симетричну матрицю відстаней для всіх навчених ядер зго-
ртки.  

Ті ядра, які залишаться, можуть скласти внутрішній — прихований, згортко-
вий — шар штучної нейронної мережі. На Рис. 5 наведено приклад нейронної 
мережі із In вхідними значеннями пікселів фрагменту похідного зображення, K 
ядрами згортки та Out значеннями пікселів цільового зображення. 

 
Рис. 5 — Нейронна мережа 

 
Питання оцінки та обрання найбільш ефективної міри схожості ядер згортки 

є класичною задачею кластерного аналізу та в статті не розглядається, але вже 
зараз можна сказати, що метод порівняння векторів, складених з найбільш ваго-
мих компонентів (із застосуванням, наприклад, методу головних компонент, 
PCA) тензору, виглядає достойним кандидатом для подальшого дослідження, в 
ході якого доведеться сформулювати критерій автоматичного визначення опти-
мальної кількості ядер згортки — нейронів внутрішнього шару штучної нейронної 
мережі. Варто окремо зауважити на той факт, що така процедура виконується 
лише один раз на етапі навчання. Проте, не можна виключати можливість й по-
дальшого налаштування згорткового шару за рахунок включення до нього чи ви-
ключення з нього певних згорток — нейронів за участю користувача. 

На Рис. 5 продемонстрований приклад штучної нейронної мережі в розраху-
нку на те, що на її вхід потрапляють скалярні значення — тоді має сенс для 
спрощення сприйняття проілюструвати той факт, що кожен з похідних пікселів 
впливає на формування цільових пікселів. Узагальнюючи, можна твердити про 
те, що як вхідний шар штучної нейронної мережі, так і її прихований та вихідний 
шари складаються з тензорів, а вся мережа таким чином є послідовністю трьох 
тензорів. Таке твердження справедливе за умови того, що мають місце зв’язки 
всіх нейронів зі всіма нейронами між всіма шарами — тоді архітектурні особли-
вості нівелюються. Тобто, саме необхідність в реалізації певних топологічних 
(наприклад, геометричних) специфічних для тієї чи іншої прикладної задачі чи 
набору вхідних даних характеристик зумовлює відсутність окремих зв’язків та 
порушення тотальної зв’язності шляхом виокремлення певних нейронів на тому 
чи іншому шарі. Інший випадок такого виокремлення нейронів у самостійні ком-
поненти може бути пов’язаний із необхідністю реалізації ними різних функцій — 
активації чи сумування. 
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Класифікація згорток 
На етапі використання вхідний вектор (в загальному випадку, тензор), який 

відповідає певним значенням пікселів чергового фрагменту похідного зображен-
ня, має визначити саме те ядро згортки — в термінах нейронної мережі, нейрон — 
яке в найбільшій мірі відповідає результатам навчання. Тобто, як відповідь на 
певний вхід має бути активований найбільш відповідний нейрон згорткового шару, 
а тому — й вихід; решта ядер згортки мають надати незначущий відгук. Таким 
чином, за певних умов навчання згортки, отриману штучну нейронну мережу мо-
жна розглядати як класифікатор, на вхід якому подається фрагмент зображення, 
а на виході отримується відповідний певному ядру згортки вектор пікселів цільо-
вого фрагменту. 

Фактично, запропонований спосіб може розглядатися як алгоритм автомати-
чного формування архітектури штучної нейронної мережі — принаймні, вмісту її 
згорткового шару. 

 
Висновки 
В статті розглянуто поточний стан справ в галузі обробки медичних зобра-

жень, означено основні проблеми та сучасні підходи до їх вирішення. Запропо-
новано спосіб обробки цифрових зображень судинної системи (наприклад, ангіо-
грами) з метою виявлення патологічних ділянок судини засобами штучної ней-
ронної мережі з автоматично сформованим внутрішнім шаром, який утворюється 
нейронами, які реалізують згортку фрагменту похідного зображення в фрагмент 
цільового зображення на підставі автоматично обчислених вагових коефіцієнтів. 
Продемонстрована принципова можливість реалізації програмного забезпечення 
для автоматичного виявлення патологій судин на ангіограмі. Запропоновано ме-
тод фрагментації зображень на етапах навчання та використання штучної ней-
ронної мережі. 

Вважається за доцільне в майбутньому дослідити наступні питання: 
 кількісна оцінка якості та ефективності роботи запропонованого способу 

на реальних прикладах зображень; 
 вплив геометричної форми патологічної ділянки судини на геометричну 

форму фрагменту цільового зображення; 
 можливість автоматичного визначення оптимальної кількості нейронів 

згорткового шару штучної нейронної мережі; 
 математична модель штучної нейронної мережі, яка реалізує запропо-

нований метод обробки кольорового зображення; 
 можливість автоматичного формування додаткових шарів штучної 

нейронної мережі на підставі складу розміток патологічних ділянок судин. 
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УДК 004.021                 S.S. Mashkovskyi  
 

CONSTRUCTION OF THE NETWORK OF SEMANTICALLY RELATED DATA  
IN SOCIAL NETWORKS 

 
Objectives of this work: description and analysis of research on semantic search 

in unstructured networks. Objectives of the study: to identify and implement an 
algorithm for searching data associated with a pre-specified search query in large text 
arrays, as well as the development of application software for working with the 
generated algorithm that could be used in further research. Subject of research — 
algorithm of information processing and / or theoretical substantiation of its work. 

Key words: semantic search, ontology, linked data, information analysis, context 
search, social network, text. 

 
Introduction 
Search engines that search for keywords provide access to billions of indexed 

web pages for thousands of users. Such phenomena as polysemy (one word has 
several meanings) and synonymy of words (several words with one value) increase 
the number of irrelevant results published by the search engine. 

Due to the growing number of sites, there is a growing need for a thorough 
analysis of the content of Internet documents in order to reduce the possibility of 
obtaining irrelevant results to a minimum. Semantic Web technologies provide 
opportunities for solving this problem. 

The author set the goal of creating an algorithm to search for linked data in 
a large area of disordered data, which would help the user to obtain maximum 
information not only from the desired object, but also from the basics of adjacent (for 
example, when searching for information about garden tools also provide short links 
to search for lubricants, information on soil fertilizers, etc.). The area of application of 
the algorithm is planned to make social network as a source of constantly renewable, 
chaotic content of the text data source. 

The purpose of this work is to review the author's refinement of one of the 
existing technologies of semantic search in social networks as a large array of disorderly 
data and its software implementation. Also briefly discussed the possibility of its 
adaptation to use. 

 
Justification of the relevance of the topic 
In the beginning, the author tried to find out what the search for information is 

from the point of view of linguistics and how it is done. As a result of the search, it was 
concluded that the main and most common type of search is semantic, which is 
largely carried out using properly selected ontologies. 

Semantic analysis is the stage in the sequence of actions of algorithm of 
automatic comprehension of texts, which consists in the allocation of semantic 
relations, the formation of semantic presentation of texts. One of the possible options 
for presenting a semantic representation is a structure consisting of «text facts» [1]. 

Based on this interpretation, the authors of [2] examine existing semantic search 
technologies and identify specific problems concerning the search of documents in 
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a semantic web using natural language queries. According to them, Semantic Web is an 
extension of the traditional Internet and aims to simplify the search and distribution of 
information. This technology is based on elements built using standard ontology 
languages, such as OWL. Ordinary search engines are based on finding the key terms 
of a query in a document and can not use its semantic meaning to get the result, so the 
community of semantic web researchers has suggested the use of semantic search 
technology. 

The authors of the paper revealed the main provisions of the general semantic 
search algorithm that combines several technologies and allows you to create a meta-
drive for filtering SWD documents in a Swoogle system — a system based on the 
indexing of the SWD documents from the RDF (S) -, DAML or OWL syntax [3]. This 
algorithm can be useful because it allows you to translate requests in the natural 
language into formal queries (ontology of the query). This is done using the WordNet 
dictionary, which uses the automatic display mechanism for semantic values to 
resolve the ambiguity of the query terms. 

This algorithm consists of the following stages: 
1) rewording the request and eliminating its ambiguity; 
2) application of Vector Model Model (VSM) algorithm for displaying query term 

for WordNet value; 
3) creation of the ontology of the request; 
4) receiving and ranking SWD-documents. 
An important starting point for the author of this article was the work of 

A.M. Glybovets [4], in which the author presents the idea of contextual searching of 
dependent data, defines the basic concepts and provides a simplified guide to action. 
Also provided is an initial analysis of information resources to search for related data. 
The author presents an initial algorithm for searching the relationships between data 
in an unstructured data set (search output) and a method for its implementation, 
based on a combination of latent semantic and frequency analysis. The main feature 
of the algorithm is that the number and quality of the words that are in the predefined 
area of the keyword are counted. At the end of this article, a note is added: "The ways 
to improve the algorithm are to see the improvement of work with social networks ...". 

Based on the proposal by A.M. Glibovets in [4] on the fundamental application of 
his algorithm for searching related data in social networks, I made the decision to 
adapt and adapt the algorithm to social networks, for example, VKontakte and 
Google+, and to check whether it is possible to get better results (percentage 
relevancy) than when using the built-in search of the VK itself. 

The author wrote a program for implementing an algorithm from [4] in social 
network in C #, which searched and filtered the results. The program has shown 
acceptable results — about 60% of relevant search results. Despite such a relatively 
small number, it is permissible because the VK has a lot of noise texts that are not 
formally search results (i.e., texts created specifically for reaching the audience), so 
when determining the quality of the program, the author decided not to take them into 
account. 
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Presentation of the main material — author's development 
Below is a description of the author's algorithm for finding dependencies between 

data, the initial part of which is taken from [4]. We add that, therefore, in the results 
obtained in [4] the frequency of the use of words each word receives its semantic 
network — the words and terms associated with that word. In the future, all members 
of the semantic network are checked for availability in the original text — the result of 
the query (for each of the results separately) and ranked. Then the coils are detected 
and eliminated, and the "cleaned" results are sorted and presented to the user. 

The description is made on a pseudo-code, since a particular implementation 
(programming language) will depend on the available means. 

1. Entering a query (keywords) 
2. Normalization of the request 
3. Searching for data 
4. If the result is the text: 
4.1. Parsing the result 
4.2. Selection of words from the query 
4.3. Formation of the list of indexes of entry 
4.4. Create a list of surrounding words 
4.5. Combine lists of surrounding words 
5. If the result is a video: to process the text of the description 
6. Combining all results (4-5) 
7. Using the semantic dictionary: 
7.1. For each word on the request, take its semantic network 
7.2. Check the presence of all words from the semantic network in the text of the 

result 
7.3. Ranking of the received number of occurrences of words from the semantic 

network 
7.4. If the number of inputs is greater than the predetermined number, then to 

perform these entries, another search, as in paragraph 3 
7.5. Detection and elimination of matches in the obtained results. Those 

remaining records will be considered related to the original result. 
8. Repeat the above process (4-7) for groups and communities 
9. Combining all results (4-8) 
10. Sort results and output them to the user 
 
On this, the bulk of the work is completed. If desired, you can save the results for 

later use: 
11. Saving the results (for example, to an external text file) 
12. With the next search (in other words): comparison of new results with saved 
In the case of partial / complete coincidence: output the reference to the old (s) 

result (s) next to the new one, indicating the word-coincidence. 
The scheme of the algorithm will look like shown on the Fig.1: 
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Fig. 1 — Graphical scheme of the algorithm 

 
To simplify the search mechanism we will develop only for nouns, because nouns 

uniquely characterize the object and require less grammatical and semantic ties. 
Accordingly, the synonyms dictionary will also be composed only of nouns, and much 
shorter than for the same verbs. For example, due to the fact that it is possible to do 
only a finite number of actions with an individually defined subject, we will have 
a relatively small set of verbs for the noun "bed" ("break", "buy", "quench" ...), while on 
the contrary, for verbs "to master" there are several hundred nouns — the names of 
objects that can be mastered. 

 
Practical implementation of the algorithm and its results 
The place of application of the results of work were social networks VKontakte, 

Google+, Tumblr, Instagram, which contain a lot of chaotic scattered data, which are 
often duplicated. It seems that this is an "ideal" simulation of randomness, which allows 
you to freely select objects of research and ensure their originality (relative originality) on 
a large scale. 

As for the semantic network, it was decided to use the Word Associations 
service, which, according to the introduced word, issues an array of related terms, 
divided into groups — nouns, adjectives, adverbs, and verbs. 

Subsequently, if necessary, you can take a specialized dictionary, for example, 
for English, for example, Collins English Thesaurus, Oxford synonyms Dictionary. 

It is the receipt of data done through the API of social data, taking into account also 
their technological limitations. It is clear that, since millions of new records are created 
every day, and another quarter — it is deleted, then over time the information becomes 
obsolete. 
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In order to implement the developed algorithm in practice, a software application 
was written. At the moment, the possibilities of searching in various social networks 
(see below), data acquisition and their initial processing and search of the most 
numerous connections between words in search results are realized. 

The program is designed to connect to social media servers, perform a search 
query and obtain results from their APIs and perform their further processing (by 
means of the program itself). 

The basic platform for the work was Social Network VKontakte, which was the 
primary work and run. It is the results of the algorithm's performance in the VK were 
taken as reference in view of the stability of this social network. In the future, the 
algorithm of work with VK was implemented on the other 3 social networks, corrected 
for the features of their API. 

The results were determined as follows: after searching for the query and 
receiving the results, processing them and performing searches for records 
semantically related to the results, the number x was determined — the maximum 
number of related records received. 

Subsequently, the text of each related entry was read by the researcher (the 
author of this article), and, based on what was written in the text, it was concluded 
that the related linked record is known (that is, before the evaluation algorithm) is 
suitable for the search query. 

In the future, the execution of the algorithm begins, which more precisely and 
uniquely determines which words of the query are included in each of the results, as 
well as which words are contained in the vicinity of each of the sources of the request. 
According to the received data algorithm, all search results are sorted into four groups 
— irrelevant, more relevant, irrelevant. 

For example, we have a search query called "fried mushrooms", a source found 
in the search for a recipe for cooking fried mushrooms and a semantic network for two 
words from a query consisting of the words "salad, edible, ham, potatoes". Therefore, 
the potentially related result found is considered relevant if its text contains 80% of the 
words from the semantic network; if the text contains only 50-80% of semantic words, 
then such a record is considered to be partially linked; if 30-50%, then in the most 
irrelevant; and finally, if less than 30%, then irrelevant. We denote the following 
categories of results a, b, c, d, respectively. 

The number of linked records that are considered adequate when viewed (by 
man, not by computer) are denoted as x0. The percentage of such results is 
calculated as 

      
            (1) 

Then the percentage of successful results of the algorithm is calculated by the 
formula: 

                   
 (2) 

The result was rounded to hundreds. 
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In total, during the development of the program in each of the social networks 
were conducted ten experiments with a different number of results obtained from 
search algorithm. The obtained data are shown in the table. 1. 

 

Table 1 — Results of the algorithm in the VK social network 

№ of 
expe-
riment 

Q-ty of 
results 

From which The share 
of 

adequate 
results, % 

Contains 85-
100% of 

query words 

Contains 50-
80% of 

query words 

Contains 35-
50% of 

query words 

Contains up to 
30% of query 

words 
1. 45 17 20 1 7 90 
2. 22 8 8 4 2 80 
3. 16 10 2 2 2 94 
4. 16 10 3 1 2 80 
5. 15 10 5 0 0 92 
6. 22 13 6 2 1 75 
7. 45 14 25 4 2 78 
8. 33 11 17 3 2 92 
9. 38 12 6 10 10 91 
10. 35 18 9 3 5 75 

 

In parallel with the operation of the algorithm at the same time, a search was 
made directly on the site VK — to compare the success of the author with the original 
search. The share of relevant results of the internal search of VK was evaluated by 
the author manually (reading the text of the results and reading the read), and the 
value obtained is given in the last column of Table 1. 

It should be borne in mind that there are such search results (texts of records in 
VK), in which not all words from the search query are present, but only a few or only 
one. For example, when requesting a "wooden carved bed," the results also took into 
account the texts containing only the words "wooden bed" or "carved bed". 

If such "incomplete" texts are not taken into account, the relevance and relevance 
of the results will be somewhat reduced. The Tumblr service is a microblogging 
service that allows users to post text messages, images, videos, links, citations and 
audio in their tumblelog, short-form blog. A user can follow the blogs of other users, 
after which their messages will appear on his dashboard. Most features are available 
to the user in a "feed" where you can record and also see blog entries from other 
users. 

Note that Tumblr does not allow you to comment on posts. 
The Tumblr Multilingual Service was developed in parts of the Russian and 

Ukrainian languages. According to its structure (distributed records), it is similar to VK, 
and therefore the implementation was easy enough. Instead, Tumblr is more 
"accurate" in terms of information noise, which resulted in an absolute (but not 
relative) increase in relevant results — about 75%. 

The evaluation of the results was carried out according to the same principles as 
for the VK described above. But because Tumblr does not output results that do not 
have the required word or phrase, the sixth column of the table will contain zeros. In 
this case, we will agree to consider successful results that contain 2 or more 
keywords (i.e. a+b, without c). The results are shown in the table. 2. 
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Table 2 — Results of the algorithm in the Tumblr social network 
№ of 
expe-
riment 

Q-ty 
of re-
sults 

From which The share of 
adequate 
results, % 

Contains 
85-100% of 
query words 

Contains 
50-80% of 

query words 

Contains 
35-50% of 

query words 

Contains up 
to 30% of 

query words 
1. 85 27 50 8 0 83 
2. 109 72 25 12 0 81 
3. 107 84 12 11 0 79 
4. 108 52 56 0 0 74 
5. 114 84 30 0 0 76 
6. 104 60 27 7 0 73 
7. 103 49 45 9 0 73 
8. 100 75 19 6 0 70 
9. 95 64 22 9 0 90 
10. 104 66 35 3 0 76 

 

The next social network was Instagram, but the specifics of its work (for example, 
it's still graphic social network, and not text, besides, many users do not sign their 
images, or mark them only with tags that from a human point of view is not very 
informative) does not allow us to fully perceive the results obtained from him. 

In addition, according to recent data, the Instagram management decided to 
disconnect the API from July 2018, so the author doubts the practical significance of this 
work area. 

 

Conclusions 
In this paper we describe the development of a program to search for 

semantically related records for arbitrary requests in social networks and analyze the 
results. The obtained data testify to the prospect of the oblique direction of research 
and further improvement, adaptation of the algorithm for use not only in social 
networks, but also in general in more or less large data arrays. 

But it should be borne in mind that in social networks there is a large number of objects 
(records, communities, individuals, ...) that were created, firstly, artificially, and secondly, 
solely for spam, scrambling the number of increase in attendance, etc. p. The texts of such 
objects usually contain a large, meaningless set of words, partly totally unrelated, among 
which may be the ones specified in the search query. Technically, such results do not differ 
from the "normal", and therefore the search is forced to take them into account. 
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УДК 683                                                                                  О.І. Вольнечич  
  

СПРОЩЕНИЙ АЛГОРИТМ РЕФЕРУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ  
У ДОВІЛЬНОМУ ФОРМАТІ 

 

Стаття присвячена огляду основних підходів до реалізації автоматично-
го реферування текстових документів, представлених в довільному форматі, 
та опису розробленого спрощеного алгоритму квазіреферування, тобто ви-
значення обмеженої множини речень цього документу, які найбільш статис-
тично зв‘язані з загальним текстом документу, та формування з цих речень 
результуючого реферату (анотації). 

Ключові слова: автоматичне реферування, квазіреферірованіе, неструктуро-
ваний текст, неструктуровані рядки, САР, токенізація, лематизації, коефіцієнт 
Жакара, коефіцієнт Танімото. 

 

Вступ 
Фундаментальна праця «Вступ до інформаційного пошуку» [2] починається з 

твердження: «...основним двигуном прогресу є WEB, що відкрив можливість пуб-
лікувати інформацію десяткам мільйонів користувачів. Ця лавина публікацій за-
лишилася б недоступною, якби інформацію було неможливо знайти, супрово-
джувати анотацією і проаналізувати так, щоб кожен користувач міг швидко 
знайти необхідні йому релевантні і вичерпні відомості». Таким чином підкреслю-
ється важливість  реферування (анотування) як скороченого викладення основ-
ного змісту текстового документу та, відповідно, актуальність досліджень та роз-
робок в сфері автоматизації цього процесу.   

Розрізняються два основні види реферування:  реферування набору доку-
ментів або багатодокументне реферування, та  генерування анотації або рефе-
рату одного документу, наприклад, для посилань в системах пошуку в Інтернет 
або при складанні бібліографічної довідки.  

В цій роботі висвітлено деякі питання реалізації систем автоматичного ре-
ферування (далі по тексту — «САР» , «система автоматичного реферування») 
та опису розробленого простого алгоритму реалізації так званого «квазіреферу-
вання», тобто визначення найбільш інформативних речень текстового документу 
для включення їх до реферату.  

 

1. Типи текстових даних і особливості їх обробки 
Текстові дані (строкові параметри) можна умовно розділити на [3]: 
1. категоріальні; 
2. неструктуровані рядки, які за змістом можна поділити на низку категорій; 
3. структуровані рядки; 
4. неструктуровані текстові дані. 
Категоріальні строкові дані — це насправді дані, представлені в вигляді тек-

сту, які беруться з фіксованого списку рядків і, таким чином, можуть бути при об-
робці замінені на цілочисельні індекси (порядкові номери). Наприклад — на-
йменування кольорів фіксованої колірної палітри, відповіді «так» — «ні» анкету-
вання і т.ін. 
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Другий тип текстових даних — це строкові дані, які після попередньої оброб-
ки все ж таки можна віднести до деякої фіксованої множини (набору) ознак, де-
якої категорії.  Наприклад: запит до пошукової системи у вільній формі,  текстова 
відповідь користувача на питання анкети («вкажіть назву кольору», «вкажіть вид 
друкованого видання», и т.ін.). Попередня обробка набраного користувачем ряд-
ка при цьому може бути дуже складною, включаючи, зокрема,  виявлення та об-
робку помилок, приблизний пошук відповідних «правильних» слів, та інше, і  
важко піддається автоматизації. Тому часто цей тип даних прагнуть замінити на 
категоріальний тип, або звести до категоріального шляхом представлення кори-
стувачеві можливості вибору з деякої фіксованої або поповнюваної множини пе-
вних ознак («випадаючого списку» варіантів).  

Третій тип — структуровані рядки, представляють деякий текст, що задаєть-
ся певним форматом. Іноді — фіксованою множиною форматів.  Наприклад, по-
штова адреса, особисті дані (прізвище ім'я, таке інше), міжнародний код товару. 

Останній, четвертий тип, що розглядається в представленій роботі (text 
data), є послідовністю фраз або речень які, в свою чергу, складаються із слів і 
конструкцій деякої природної мови. Тобто — це дані, представлені звичайною 
літературною мовою. Відповідно, процес обробки таких даних називається про-
цесом обробки природної мови (natural language processing — NLP). 

Відмітимо, що велика частина праць, присвячених NLP, орієнтована на пи-
тання класифікації, кластеризації текстів і проблемам ефективного пошуку пот-
рібних даних (інформаційного пошуку), у тому числі — в WEB. В той же час, пи-
танням стислого викладу текстового матеріалу — автоматичного (автоматизова-
ного) реферування приділяється менше уваги. Це можна, мабуть, пояснити тим, 
що до теперішнього часу вже розроблено низку задовільно працюючих алгорит-
мів так званого квазіреферування, заснованих як на використанні виключно чи-
сельних методів, так і різних емпіричних підходів до виділення найбільш значу-
щих елементів (звичайно — окремих речень) оброблюваного тексту. Тому осно-
вна увага розробників зосереджується на автоматичному формуванні оригіналь-
ного тексту реферату, заснованого на «розумінні» природної мови, тобто корот-
кого викладу «власними словами» основної думки, напряму початкового тексту.  
Роботи в цій області засновані на застосуванні методів машинного навчання і 
вимагають досить потужних обчислювальних засобів підтримки використовува-
них алгоритмів. 

У той же  час потреби в засобах так званого квазіреферування (у подальшо-
му викладі ми матимемо на увазі саме цей тип реферування) не лише не змен-
шуються, але безперервно зростають. Це пов'язано з необхідністю надання ко-
ристувачеві в стислому викладі не лише звичайних новинних даних (стрічки но-
вин), але постійне відстежування поточної наукової, технічної, юридичної та ін-
шої профільної для користувача інформації, причому часто з використанням мо-
більних пристроїв, що мають обмежену обчислювальну потужність. Тому роботи 
в цій області не втратили своєї актуальності.  

Саме цими причинами і викликано проведення досліджень у сфері САР, по-
передні результати яких коротко викладено в цій статті. Відмітимо так само, що 
тут розглядаються питання реферування документу, а не групи документів. Ре-
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ферування груп документів вимагає дещо інших підходів як до самої обробки, 
так і до представлення результатів цієї обробки. 

 
2. Загальні питання обробки текстових даних (попередня обробка) 
Процес практично будь-якої обробки текстових даних можна представити 

наступною схемою (рис. 1.) 
 

 
Рис. 1 — Загальна схема процесу обробкт неструктурованих текстових да-

них 
 

Обов'язковим елементом обробки неструктурованих текстових даних є про-
цес приведення цих даних до формату, зручного для обробки цільовими алгори-
тмами. 

Необхідність цієї так званої «попередньої обробки» визначається, зокрема, 
такими специфічними властивостями  NLP-данних, як надмірність та неоднозна-
чність (наприклад — написання слова з елементами нижнього або верхнього ре-
гістру). При цьому саму попередню обробку умовно можна розділити на декілька 
етапів. 

Перший етап попередньої обробки — виділення базових індексованих оди-
ниць вхідного документу (первинне індексування). На цьому етапі важливо точно 
визначитися, що вважати базовою одинцею подальшого аналізу. Найчастіше як 
базова одиниця аналізу використовується речення. Тому першим етапом попе-
редньої обробки текстового документу є виділення  окремих речень (первинна 
індексація документу). Завдання тільки на перший погляд здається досить прос-
тим, оскільки на практиці доводиться враховувати ряд реалій: по-перше — наяв-
ність помилок в розстановці розділових знаків первинного документу, по-друге, 
мовну залежність виділення речень, по-третє — тематичну специфіку тексту (на-
приклад, в науково-технічних текстах часто зустрічаються досить довгі списки, в 
тому числі, вкладені списки). Питання первинного індексування в цих випадках 
доводиться розглядати особливо, залежно від тематичної спрямованості тексту. 
Оскільки ми тут не розглядаємо  питання тематичного реферування, то вважа-
тимемо, що для первинного індексування достатньо простого розбиття тексту на 
окремі речення. Крім того, часто буває важливо визначення типу речення: роз-
повідне, питальне, окличне, тощо. Звичайно це важливо при складній семантич-
ній обробці текстових даних, що також не входить в тему нашого дослідження.  

Обробку даних на цьому етапі в простих випадках можна здійснити за допо-
могою регулярних виразів або використовуючи засоби спеціалізованих бібліотек 
засобів обробки текстових даних. Наприклад — інтегрованого пакету обробки 
тексту OpenNPL або NLTK (Natural Language Toolkit)[7].  

Другий етап — визначення структурних одиниць, що входять до складу 
окремих речень. Звичайно це — окремі слова, а виділення значущих слів нази-
вається «токенізацією тексту». Однак використання в подальшій обробці всіх 
слів не має сенсу: в будь-якій мові є достатньо часто вживаних слів, які безпосе-
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редньо не несуть змістовного навантаження. Це так звані стоп-слова. Стоп-
слова — це термін з області SEO (SEO — абревіатура англійською мовою, яка 
розшифровується як search engine optimization, що в перекладі означає «пошу-
кова оптимізація сайту»), і позначає слова в тексті, які не несуть змістовного на-
вантаження. 

До них відносяться: союзи і союзні слова, займенники, прийменники, і т.п. 
Зазвичай у складі бібліотек обробки текстів є список (поповнюваний) таких слів 
для різних мов. 

Тут виникає проблема додаткового врахування спеціальних слів: скорочених 
термінів, що включають як кирилицю, так і цифри і символи латиниці, дати та 
інші слова, що не входять безпосередньо в мовну множину слів.  

Наступний, третій етап — приведення решти слів до так званої «нормальної 
формі». Для цього використовуються механізми так званих стеммінга і лемати-
зації. 

Стемінг (stemming) зазвичай називається евристичний процес, в ході якого 
від слів відкидаються закінчення в розрахунку на те, що в більшості випадків це 
себе виправдовує. Під стемінгом часто мається на увазі видалення похідних 
афіксів: префіксів, суфіксів, закінчень. 

Лематизація (lemmatization) — це точний процес з використанням лексикону 
і морфологічного аналізу слів, в результаті якого видаляються тільки флективні 
закінчення і повертається основна, або словникова, форма слова, яка назива-
ється лемою. 

Для іменників це називний відмінок і однина, для дієслів — форма слова, що 
відповідає на питання «що робити?». Наприклад, слова «реферативний», «ре-
ферування» в процесі лематизації будуть відображатися у вигляді нормалізова-
ного (кореневого) слова «реферат». 

Так як при цьому часто важливо визначення додаткових морфологічних і ле-
ксичних характеристик слова, то на цьому етапі використовуються бібліотеки 
морфологічного аналізу (для конкретного мови). Такі бібліотеки входять, зокре-
ма, до складу NLTK. На жаль, більшість вільно розповсюджуваних пакетів обро-
бки текстів не мають в своєму складі засобів обробки української мови. До вда-
лих винятків слід віднести пакет pymorphy2. 

На цьому етапі можуть бути виділені додаткові елементи, що допомагають 
подальшій обробці, такі, наприклад, як заголовки, примітки і т.п. 

Результатом обробки вихідних даних на етапі попередньої обробки є про-
грамна структура, від повноти і якості якої залежить ефективність подальшої ці-
льової обробки даних. Зокрема — ефективність процесу реферування тексту. 

 
2. Квазіреферування:  відбір речень — кандидатів до включення в склад 

реферату 
Підготовлена на попередній етапі базова структура даних (рис. 2), призначена 

для подальшої обробки, являє собою так званий «мішок слів» (bag-of-words) [3]. 
На основі цієї структури будуються необхідні для обробки робочі структури 

даних виходячи з вимог використовуваних алгоритмів відбору речень — канди-
датів для включення в реферат. Речення-кандидати — це речення, в яких (при-
близно) полягає головний зміст тексту документа. 
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Рис. 2 — Структура даних, побудована на основі первинного документа 
 
Є кілька підходів до визначення ключових речень у тексті. 
Найбільш поширений — визначення статистичної «значущості» слів (норма-

лізованих слів), виділених на попередньому етапі, а потім побудова на їх основі 
семантичного графа зв'язності пропозицій. Визначення статистичної значущості 
слів може бути здійснено, наприклад,  на основі коефіцієнта TF-IDF — коефіцієн-
та релевантності слів (від англійського relevant — відноситься до справи, в да-
ному контексті — «важливість» слова в загальному тексті документа). 

Для анотування одиничних документів обчислення релевантності окремого 
слова проводиться за формулами: 

кількість конкретного слова в документі
TF

загальна кількість слів в документі
  

log
,

загальна кількість речень
IDF

кількість речень в яких зустрічається конкретне слово
  

_ *ВАГА СЛОВА TF IDF  

Після визначення ваги всіх нормалізованих слів, проводиться вибір речень 
для формування реферату, наприклад, використовуючи наведений вище алго-
ритм. При цьому схожість речень визначається, в свою чергу, одним з методів 
порівняння дескриптивних множин. Наприклад — мірою Ружички: 

1 1

1 1 1 1

min( , ) min( , )

( ) ( ) min( , ) max( , )

r r

i i i ii i
r r r r

i i i i i ii i i i

A B A B
K

A B A B A B
 

   

 
 
 

   
 

де ,i iA B  — вага відповідних слів в реченнях А та В. 
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Додатково можуть бути використані різні види емпіричних правил, які можна 
розділити на дві основні категорії: привласнення додаткових «ваг» певним сло-
вами (словосполученнями) вихідного тексту і (або) присвоєння додаткових «ваг» 
певним реченням вихідного тексту. 

Ці ваги можуть визначатися або заздалегідь, на основі експертних оцінок 
реферованих текстів, або формуватися автоматично з використання засобів 
машинного навчання. 

Наприклад, речення вважається більш «важливим» (має більш високий кое-
фіцієнт релевантності), якщо в його складі є словосполучення типу: «підбиваючи 
підсумки», «в загальному і цілому», «відзначимо, що...» [1], «метою є», «необхід-
но відзначити...», «отже...» [9] і т.ін. Крім того, речення і, отже, слова, що входять 
до цих речень, вважаються більш важливими, інформативними, якщо вони зна-
ходяться на початку або наприкінці реферованих тексту. 

Зокрема, цей підхід використовується в системах так званого «симетричного 
реферування» [9]. 

Як правило, ці методи ефективно застосовні при формування рефератів пе-
вних тематик, тому вони вимагають окремого розгляду. 

 

3. Запропонований алгоритм відбору речень 
Як видно з опису чисельних методів відбору речень до складу реферату, всі 

вони вимагають досить «витратних» обчислень (наприклад, для визначення ко-
ефіцієнта TF-IDF потрібно обчислення логарифма для кожного виділеного слова 
речення), досить складних структур зберігання поточних даних і, найголовніше — 
багаторазового сканування даних для виявлення зв'язків між окремими речен-
нями вихідного тексту. 

В той же час, механізми реферування часто необхідно включати до складу 
програм, що вимагають оперативної обробки інформації,  і систем з обмеженими 
обчислювальними ресурсами, які забезпечують роботу цих програм. 

Для таких застосунків, зокрема — WEB-застосунків, реферування новинних 
повідомлень, може підійти запропонований спрощений алгоритм відбору речень — 
кандидатів. 

Сутність запропонованого алгоритму полягає у визначенні суми коефіцієнтів 
подібності кожного речення з загальним вхідним текстом і подальшим відбором 
найбільш «зв'язаних» з загальним текстом речень для включення їх в реферат. 

Зазначена сума визначається при послідовному попарному перегляді струк-
тури даних, відповідної реченням загального тексту і отриманої на етапі попере-
дньої його, тексту, обробки. При цьому для визначення зв'язності використову-
ється коефіцієнт подібності Жаккара, заснований на порівнянні множин нормалі-
зованих слів, які входять до кожного речення. Коефіцієнт флористичної спільно-
сті (фр. Coefficient de communaute) — бінарна міра подібності, була запропоно-
вана Полем Жаккар в 1901 році і записується в такий спосіб: 

( )

( ) ( ) ( )J

n A B
K

n A n B n A B




  
  чи 

( )

( )J

n A B
K

n A B





 

де А та В — множини нормалізованих слів речень, що порівнюються. 
Коротко даний алгоритм можна описати так: 
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для кожного елемента (речення) з послідовного набору даних визначити су-
му коефіцієнтів зв'язності з усіма подальшими елементами цього набору. При 
цьому отримані коефіцієнти підсумовуються для обох порівнюваних елементів. 

Програмна реалізація цього алгоритму (мова Python 3.5) 
 
def formSumSvaznosti( sensSet ): 
    n = len( sensSet ) 
    sensSum = [[ 0.0, i ] for i in range( n )] 
    for i in range( n ) : 
        for j in range( i+1, n ) : 
            k = kGakkara( sensSet[i], sensSet[j] ) 
            sensSum[ i ][ 0 ] += k 
            sensSum[ j ][ 0 ] += k 
    return sensSum  
 
де sensSet є впорядкований набір (масив) множин слів для кожного речення. 

Результат роботи (sensSum) — список пар «значення сумарної зв'язності» — 
«порядковий номер речення в тексті». 

В даному випадку обом порівнюваним реченням присвоюється однакова 
«вага»: 

            sensSum[ i ][ 0 ] += k 
            sensSum[ j ][ 0 ] += k 
Використовуючи міру включення Жаккара, або міру включення Серенсена 

(«залежність» однієї множини від іншої) можна варіювати «чутливість» даного 
алгоритму. 

Міра включення Жаккара (залежність множини А від множини В та навпаки) 
визначається як: 

( )
( ; )

2 ( ) ( )

n A B
K A B

n A n A B




 
 та 

( )
( ; )

2 ( ) ( )

n A B
K B A
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Міра Серенсена визначається як: 
( )

( ; )
( )

n A B
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n A


   та  
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( ; )
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n A B
K B A

n B


 ; 

Наприклад, заміна коефіцієнта Жаккара на міри Жаккара дає наступні ре-
зультати (Рис.3) сумарною залежності пропозицій на контрольному тесті (тут су-
марні залежності відсортовані за спаданням). 
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Рис. 3 — Сумарна зв'язність речень контрольного тесту  

при застосуванні різних коефіцієнтів зв'язності 
 
При цьому: використання міри Жаккара «min» визначається в програмі як: 
            sensSum[ i ][ 0 ] += mGakkara( i, j ) 
            sensSum[ j ][ 0 ] += mGakkara( j, i ) 
а використання міри Жаккара «max» — як: 
            sensSum[ i ][ 0 ] += mGakkara( j, i ) 
            sensSum[ j ][ 0 ] += mGakkara( i, j ) 
 
В результаті використання мір Жаккара «по min» дає набір більш «довгих» 

речень, а мір Жаккара «по max» — більш коротких речень. 
Для порівняння наведемо результати (вписки відібраних предлоеній) рефе-

рування контрольного тексту з використанням (виділення 5-ти речень): 
1. коефіцієнта Жаккара; 
2. міра Жаккара «по min»; 
3. міра Жаккара «по max». 
 
Результат 1 
['Приложения для всех платформ — с единым кодом.',  
'Компания Embarcadero Technologies в марте нынешнего года выпустила 

кросс-платформную среду для разработки приложений, получившую название App-
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method.', 'Это полнофункциональная платформа разработки приложений (IDE), 
которые могут запускаться на различных мобильных и настольных платформах: 
мобильных устройствах на базе iOS и Android, рабочих станциях Windows или 
Mac.',  

'Разработка ведется в единой среде, а проверка работы приложений выпол-
няется напрямую, непосредственным исполнением через процессор машины 
разработчика.', 'Сильной стороной разработок в среде Embarcadero всегда была 
поддержка баз данных, и среда разработки Appmethod не исключение.'] 

 
Результат 2 
['Компания Embarcadero Technologies в марте нынешнего года выпустила 

кросс-платформную среду для разработки приложений, получившую название 
Appmethod.', 'Это полнофункциональная платформа разработки приложений 
(IDE), которые могут запускаться на различных мобильных и настольных плат-
формах: мобильных устройствах на базе iOS и Android, рабочих станциях 
Windows или Mac.',  

'Например, на недавнем мероприятии Build компания Microsoft объявила, 
что обновленная версия ее среды разработки Visual Studio позволит создавать 
единый код для всех платформ, поддерживаемых Microsoft Windows 8.1.',  

'Разработка ведется в единой среде, а проверка работы приложений выпол-
няется напрямую, непосредственным исполнением через процессор машины 
разработчика.', 'Сильной стороной разработок в среде Embarcadero всегда была 
поддержка баз данных, и среда разработки Appmethod не исключение.'] 

 

Результат 3 
['Приложения для всех платформ — с единым кодом.', 'Сначала разрабаты-

вается единый код создаваемого приложения.', 'Новый подход к разработке.', 
'Базы данных.', 'Все этапы разработки выполняются так, как привычно разработ-
чику.'] 

Сумарна зв‘язність відібраних речень з загальним текстом (дрібну частину 
результату опущено): 

1. результат 1–85; 
2. результат 2–105; 
3. результат 3–27. 
Ця програма досить просто модифікується для випадку, коли на попередніх 

етапах обробки обчислюються «ваги» окремих слів тексту. Однак в цьому випад-
ку для визначення зв'язності речень необхідно використовувати замість коефіці-
єнта Жаккара коефіцієнт Ружички: 

1 1

1 1 1 1

min( , ) min( , )

( ) ( ) min( , ) max( , )

r r

i i i ii i
r r r r

i i i i i ii i i i
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де — «вага» відповідних слів у реченнях А та В, таким чином порівняння звичай-
них множин в цьому випадку замінюється порівнянням дескриптивних множин. 
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4. Порівняння результатів ківзіреферування 
В процесі розробки і практичної апробації різних алгоритмів відбору пропо-

зицій — «кандидатів» на включення в реферат закономірно встає питання про 
отримання порівняльних оцінок якості вказаного відбору.  

Найприроднішим способом отримання подібних оцінок є, звичайно,  експер-
тне оцінювання. На жаль, цей метод виявляється досить складним і трудоміст-
ким, а при оцінюванні рефератів, не прив'язаних до якоїсь конкретної області 
(тематично незалежне реферування) взагалі навряд чи можливий.  

Тому усі дослідження в області автоматичного реферування текстів викорис-
товують ту або іншу методику статистичного оцінювання отриманих результатів. 

Найчастіше використовуються дві метрики повністю автоматичної оцінки, які 
порівнюють результат реферування з оригіналом статті. Це косинусний коефіці-
єнт (cosine similarity) і відстань Дженсона-Шенона (Jensen — Shannon 
divergence). 

Відстань Дженсона-Шенона показує, скільки інформації буде втрачено, якщо 
замінити оригінал рефератом. Відповідно, чим ближче показник до нуля, тим 
краще якість. 

Косинусний коефіцієнт показує, наскільки близькі один до одного вектори до-
кументів. Для складання векторів документів використовується TF — IDF метод, 
розглянутий раніше в цій роботі. Чим ближче показник до 1, тим більше відпові-
дає реферат оригіналу по щільності ключових слів. 

Нині існує декілька пакетів з початковим кодом, що здійснюють перевірку 
«якості» реферування на основі косинусного коефіцієнта з використанням TF, — 
IDF методу: SIMetrix (розробник Annie Louis, школа інформатики Едінбурзького 
університету) і FRESA (розробник Університет Авиньона і Воклюза, Франція). 
Обидва продукти не мають підтримки кирилиці. 

Враховуючи досить високу «трудомісткість»  використання косинусного кое-
фіцієнта порівняння векторів документів з використанням TF — IDF методу ми 
пропонуємо спрощений метод оцінки відповідності реферату початковому тексту 
(рис. 4). 

Цей метод заснований на використанні розглянутого вище коефіцієнт схожо-
сті Жаккара. Для порівняння різних алгоритмів чисельного реферування, в тому 
числі — реалізованих в складі низки WEB-застосунків ON-LINE реферування, 
було визначено 20 документів (первинних текстів російською та українською мо-
вами). Було здійснено їх реферування з використанням різних алгоритмів порів-
няння речень та відбору кандидатів, в тому числі, було проведено їх реферуван-
ня за допомогою  WEB-застосунків ON-LINE реферування «VisualWorld — Рефе-
ратор» (http://visualworld.ru/referat.jsp) та «Open Text Summarizer» 
(https://www.splitbrain.org/ services/ots, розробник Andreas Gohr, Німеччина). 
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Рис. 4 — Схема визначення «якості» (відповідності основному змісту)  

реферованого тексту 
 
По кожному документу зразку проводилось реферування об‘ємом 1, 3, 5, 10 

та 15 речень. Середній обсяг документів — 67 речень. Визначена порівняльна 
відносна «якість» реферування (за допомогою наведеної програми визначення 
зв‘язності первинного тексту з текстом реферату) при використання «якості» ре-
ферування запропонованим алгоритмом (за «одиницю» приймався результат, 
отриманий за пропонованим алгоритмом): 

 

Використаний інструмент реферування 
Відносний порівня-
льний коефіцієнт 

Алгоритм попарного порівняння речень за методом Жак-
кара з вибором мінімального  значення коефіцієнта Жак-
кара  

0,76 +- 0,05 

Запропонований алгоритм визначення та порівняння су-
марної зв'язності речень при їх порівнянні за методом  Жак-
кара  

1,0 

Отриманий програмою «Open Text Summarizer»  (з вико-
ристанням TF — IDF методу) 

1,07+-0,08 

Отриманий програмою «VisualWorld — Рефератор»  1,02+-0,1 
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Висновки 
Як видно з порівняльних результатів визначення ключових речень, для 

включення їх до складу квазіреферату, запропонований алгоритм дає досить 
непогані результати при мінімальних витратах комп‘ютерних ресурсів при його 
роботі. Запропонована структура даних для формування та поточного збере-
ження результатів окремих етапів обробки текстових даних процесу реферуван-
ня дозволяє легко доповнити елементи даних допоміжними параметрами: кое-
фіцієнтами значності окремих слів та речень, що, в свою чергу дозволяє розши-
рити можливості визначеного алгоритму.    

В той же час проведені дослідження вказують на першочергову важливість і 
необхідність при розробці систем реферування зосередження уваги на вдоско-
наленні механізмів початкової підготовки текстів. 

Потребують додаткової розробки програми порівняльного аналізу вихідних 
текстів та результатів реферування, які  враховують особливості  обробки текс-
тів на національних мовах, в тому числі — на українській мові. 
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УДК 004.75                   Я.Ю. Дорогий 
 

МЕТА-МОДЕЛЬ КОМПЕНСАЦІЙНО-ДЕКОМПЕНСАЦІЙНОГО ПІДХОДУ  
ДО ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ КРИТИЧНОЇ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРИ 
 
В даній статті наведено огляд існуючих стратегій прийняття рішень 

щодо архітектури підприємства та чинників, які впливають на процес прийн-
яття цих рішень. Описана необхідність врахування наведених чинників при 
проектуванні та побудові складних архітектур, таких як архітектура крити-
чної ІТ-інфраструктури. Запропоновано новий компенсаційно-
декомпенсаційний підхід, побудований з використанням гібридної стратегії 
прийняття проектних рішень на базі введених критеріїв. Описано мета-
модель підходу, її основні елементи та їх взаємодія. Визначені подальші кроки 
дослідження та розвитку запропонованого підходу. Результати, викладені в 
статті допоможуть дослідникам і розробникам архітектури критичних ІТ-
інфраструктур вибрати найбільш придатний варіант стратегії прийняття 
рішень при проектування власної архітектури, а також ознайомитися з кри-
теріями їх проектування та оцінки, для проведення власного дослідження. Ва-
рто мати на увазі, що не існує універсального підходу, який би підійшов для 
розробки будь-якої архітектури, тому так важливо визначити слабкі та силь-
ні сторони кожного з них на етапі проектування системи, а також критерії 
проектування. Від того, на скільки вірно було визначено ці критерії, буде за-
лежати і вибір конкретних технологій і програмного забезпечення, а також і 
успішність проектування.  

Ключові слова: архітектура підприємства, критична ІТ-інфраструктура, ком-
пенсаційно-декомпенсаційний підхід, мета-модель. 

 
Вступ 
Мови представлення архітектури підприємств (АП) розглядаються як інструмент 

цілісного описування підприємства [1], що пов’язують всі напрямки діяльності орга-
нізації, які зазвичай розглядаються окремо. Маючи такий опис, можна розглянути 
загальносистемний вплив змін [2] на всіх рівнях від бізнес-процесів до IT [3]. Напри-
клад, для новоствореного ІТ-застосування мови моделювання АП можуть бути ви-
користані для розгляду впливу на бізнес-процеси, людські ресурси, організаційні цілі 
тощо. 

Хоча мови моделювання АП можуть бути використані для вираження ціліс-
ного дизайну організації, вони не надають проектних рішень за отриманими мо-
делями. Ми повинні бути обережними у використанні аналогії, так як досвід у га-
лузі архітектури програмного забезпечення показує, що залишення неявним об-
ґрунтування дизайну веде до «випаровування архітектурних знань» [4]. Це озна-
чає, що без конструктивного обґрунтування залишаються неявними критерії 
проектування, причини проектування та альтернативні рішення. 

 
Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
У результаті недостатнього приділення уваги до раціоналізації проектних рі-

шень архітектори дуже часто не можуть підтвердити якість своїх проектів. Крім 
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того, нові проекти не враховують історію прийнятих рішень та визначені при їх 
виконанні обмеження [5]. Ці обмеження можуть бути бізнесового або технічного 
характеру, наприклад вибір мови програмування, типу застосування, архітектури 
центру обробки даних тощо. 

Крім того, дослідження серед практиків проектування АП [6] дає вказівки на 
корисність раціоналізації проектування з метою мотивації проектних рішень та 
архітектурного забезпечення. У той же час, дослідження визначило, що професі-
онали часто відмовляються використовувати структурований підхід раціоналіза-
ції архітектури, покладаючись, натомість, на просту фіксацію інформації за до-
помогою таких простих інструментів, як Microsoft Office. 

Зазвичай раціоналізаторські підходи з фокусуванням на програмну архітекту-
ру зосереджені на проблемах програмного забезпечення (наприклад, кодова до-
кументація). Проте ці проблеми відрізняються від проблем, що виникають в кор-
поративній архітектурі [7] і, особливо, в архітектурі критичних інфраструктур. Архі-
тектори підприємств займаються повним стеком проблем бізнес-IT [3]. Наприклад, 
вони аналізують вплив змін в ІТ-інфраструктурі на бізнес-процеси та навпаки. Та-
ким чином, архітектори підприємств вирішують різні, перехресні організаційні пи-
тання, в той час, як програмні архітектори займаються головним чином проблема-
ми програмного забезпечення. Тому завдання полягає в створенні такого підходу, 
який би використав переваги цих методів, зневілював їх негативні сторони та на-
дав би можливість досліднику використовувати його при проектуванні критичної 
ІТ-інфраструктури. 

 
Ціль та мета дослідження 
Метою дослідження є розробка мета-моделі нового підходу до проектування 

критичної ІТ-інфраструктури. 
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання: 
1. Проаналізувати можливі стратегії прийняття рішень та чинники, які на них 

впливають з метою подальшого їх використання в пропонованій моделі. 
2. Розроблено мета-модель обґрунтування проектних рішень при проектуванні 

критичних ІТ-інфраструктур, яка на відміну від існуючих, дозволяє враховувати спе-
цифіку, притаманну саме критичним інфраструктурам. 

 
Мета-модель компенсаційно-декомпенсаційного підходу до проекту-

вання та обґрунтування проектних рішень щодо критичної ІТ-інфраструк-
тури 

Для побудови мета-моделі компенсаційно-декомпенсаційного підходу (КДК-
підходу) до проектування та обґрунтування проектних рішень щодо критичної ІТ-
інфраструктури потрібно розглянути існуючі стратегії прийняття рішень та чинни-
ки, які впливають на вибір стратегії.  

Стратегії прийняття рішень. Стратегії прийняття рішень зазвичай ділять-
ся на дві основні категорії: компенсаційні та некомпенсаційні.  

В процесі прийняття компенсаційних рішень альтернативи оцінюються виче-
рпно, беручи до уваги всі критерії та їх компроміси. Критерії з високими пріорите-
том компенсують критерії з більш нижчим. Нарешті, обирається альтернатива з 
найвищим балом. Компенсаційні стратегії спрямовані на забезпечення найкра-
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щих можливих рішень, беручи до уваги дані про рішення. Проте компенсаційні 
стратегії вимагають повної інформації про те, як альтернативи оцінюються за 
всіма критеріями, і для оцінювання потребують багато часу. 

З іншого боку, некомпенсаційні стратегії узгоджуються з концепцією обмеже-
ної раціональності. Це означає, що обґрунтування прийняття рішення обмежу-
ється такими факторами, як важкі обмеження, часові обмеження та когнітивне 
навантаження особи, що приймає рішення. Таким чином, некомпенсаційні стра-
тегії оцінюють альтернативи евристично, використовуючи лише обмежену кіль-
кість критеріїв та компромісів. 

Основними характеристиками некомпенсаційних стратегій є те, що вони:  
 зменшують зусилля щодо прийняття рішень; 
 не вимагають інформації, необхідної для прийняття рішення.  
Таким чином, для осіб, які приймають рішення, загальною практикою є за-

стосування некомпенсаційних стратегій в ситуаціях, обмеження яких впливають 
на процес прийняття рішень. Прикладами таких ситуацій можуть бути часовий 
стрес або важкі обмеження. Однак, за визначенням, особи, що приймають рі-
шення, не враховують усі критерії при застосуванні стратегій некомпенсаційних 
рішень. 

І на останок, в деяких випадках вимагається використання комбінації компен-
саційних та некомпенсаційних стратегій прийняття рішень [7-9]. Наприклад, ди-
зайнер, який приймає рішення, починає свій процес оцінювання, виключаючи аль-
тернативи, які не відповідають певним некомпенсаційним критеріям, і лише після 
цього оцінює залишкові альтернативи за допомогою компенсаційної стратегії. 

Чинники вибору стратегії прийняття рішень. Рішення, зокрема на вибір стра-
тегії прийняття рішень, впливають такі чинники, як час, повнота інформації, ког-
нітивне навантаження особи, що приймає рішення та багато іншого [10]. 

Коротко підсумуємо ці чинники і як вони впливають на процес прийняття рі-
шень: 

 Часовий стрес: одна з найпоширеніших ситуацій у процесі прийняття рі-
шень — часовий стрес. Приймачі рішень під час тиску повинні приймати критичні 
рішення. Як правило, ці рішення приймаються в останню мить, адхоком та без 
достатньої раціоналізації. 

 Неструктуровані проблеми: проблема рішення часто є складною з точки 
зору причинно-наслідкових зв’язків, кореляцій та петлі зворотного зв’язку між 
відповідними факторами. Таким чином, проблеми вирішення важко зрозуміти, а 
також оцінити їх з точки зору наслідків та результатів, які вони мають. 

 Неповнота інформації: це означає, що на практиці інформація може бути 
неоднозначною або навіть відсутньою. 

 Зміщені, погано визначені чи конкуруючі цілі: у процесі прийняття рішень 
люди, що приймають рішення, можуть мати суперечливі цілі. Орган, який прий-
має рішення, повинен правильно визначати кожну з цих цілей при прийнятті рі-
шення. 

 Дії та зворотній зв’язок: прийняття рішень містить ряд циклів, які дизай-
нер повинен враховувати [11]. Ранні помилки та неякісна інформація генерують 
рішення, які слід переглянути. Наприклад, порушення в архітектурному проекті 
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важко визначити на ранньому етапі, і це означає, що процес прийняття рішень 
повинен бути повторений знову після їх виявлення. 

 Ситуація з кількома гравцями: коли до процесу прийняття рішень залуча-
ють декілька зацікавлених сторін, ситуація ускладнюється. Зацікавлені сторони 
мають різні інтереси, цілі та очікування від конкретного рішення. Ще однією по-
ширеною проблемою є відсутність спільного розуміння між зацікавленими сто-
ронами стосовно конкретної проблеми. У багатьох ситуаціях така ситуація може 
призвести до затримок у прийнятті рішень, що, можливо, призведе до перегляду 
рішення. 

 Організаційні цілі та норми: організації діють за конкретними цілями та 
нормами [11]. Особи, що приймають рішення, повинні приймати рішення в кон-
тексті цих цілей та норм, а також повинні уникати прийняття рішення на основі 
лише їхніх особистих уподобань. Особи, які приймають рішення, незалежно від 
їхніх особистих переваг, повинні оцінювати альтернативи критеріям, які встанов-
лює організація.  

Беручи до уваги вищенаведене, побудована мета-модель компенсаційно-
декомпенсаційного підходу до проектування та обґрунтування проектних рішень 
щодо критичної ІТ-інфраструктури, яка представлена на рис. 1. 

Основними елементами моделі є: 
Вибір дизайну КІТІ — являє собою фактичне рішення щодо проектування, 

яке було зроблено після процесу оцінки. 
Архітектурна проблема КІТІ — являє собою архітектурну проблему, яку ар-

хітектори критичної ІТ-інфраструктури повинні вирішувати. 
Артефакт КІТІ — є або прямим результатом, отриманим з набору викона-

них виборів дизайну КІТІ, або представленням цього результату. Наразі арте-
факт КІТІ використовується для позначення архітектурних уявлень. Зокрема, він 
використовується як концепція-міст для мови моделювання АП ArchiMate, завдя-
ки якій артефакт КІТІ дозволяє нам зв’язати вибір дизайну КІТІ з елементами 
«концепція» в ArchiMate. 

Рівень моделі TOGAF — відповідно до мови ArchiMate [12] та моделі TOGAF 
[13] підприємство визначається на трьох рівнях: Business, Application та 
Technology. Використовуючи ці три рівні, можна описати підприємство цілісно, 
показуючи не тільки програмне забезпечення та фізичну ІТ-інфраструктуру (ви-
ражені через рівні застосування та технології), але також, і яким чином ІТ впли-
ває/вплинув на діяльність підприємства та його бізнес-стратегію і процеси.  

Вплив вибору — цей елемент визначає непередбачуваний наслідок вже 
прийнятого рішення на артефакт КІТІ. Він протиставляється передбачуваним 
наслідкам, про які свідчать такі відносини, як композиція або переклад. У поточ-
ній повсякденній практиці архітектори моделюють передбачувані наслідки у ви-
гляді сценаріїв на правилах типу «ЯКЩО, ТО». Але на жаль, не можна передба-
чити всі можливі впливи прийнятих рішень щодо АП. Це особливо стосується 
критичної ІТ-інфраструктури, де розглядається вплив на всю критичну інфра-
структуру, а не на окремі (наприклад, технічні) її частини. Деякі наслідки вибору 
дизайну КІТІ виявляються на етапі реалізації або під час підтримки існуючого 
проекту архітектури. Ці непередбачені наслідки сприймаються точно елементом 
«Вплив вибору». Для нас головна корисність представлення непередбачених 
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впливів вибору полягає в тому, що вони можуть бути використані архітекторами 
для уникнення рішень з негативними наслідками у майбутніх проектах архітектури. 

Концепції процесу прийняття рішень. Концепції процесу прийняття рішень 
мета-моделі зосереджені на ухваленні стратегій прийняття рішень, які викорис-
товувались під час процесу архітектурного проекту для конкретного рішення ви-
бору дизайну КІТІ, обґрунтуванні вибору стратегії прийняття рішень та наявних 
альтернатив та критеріїв. Опис відповідних елементів мета-моделі наведені ни-
жче:  

Ця концепція охоплює стратегію прийняття рішень, яку використовує архіте-
ктор підприємства, щоб оцінити альтернативи та зробити фактчне рішення щодо 
вибору дизайну КІТІ. 

Як вже згадувалося раніше, стратегії прийняття рішень характеризуються як 
компенсаційні, некомпенсаційні, або як гібрид цих двох.  

 Компенсаційна стратегія: 
 Зважена сума (WADD): у стратегіях WADD критерії оцінки альтернатив 

мають різні ваги. Оцінка кожної альтернативи обчислюється шляхом множення 
кожного критерію на його вагу, а потім, беручи суму цих значень. Обирається 
альтернатива з найвищим балом. 

 Рівна вага: оцінка кожної альтернативи обчислюється таким же чином, як 
і в стратегіях WADD. Різниця полягає в тому, що критерії мають однакову вагу. 

 
class CITI Decision Model

Ефективність

Вибір дизайну КІТІ 

Відношення

Переклад

Декомпозиція

Альтернатива

Заміна

Композиція

Архітектурна 

проблема КІТІ
Вплив вибору Рівень моделі 

TOGAF

Бізнес‐логіка

Застосування

Технологічний
Артефакт КІТІ

Стратегія прийняття 

рішення

Компенсаційні 

стратегії

Декомпенсаційні 

стратегії

Критерій

Стратегії 

обгрунтування 

рішень

Надійність Живучість Забезпеченість Відновлюваність

Економічність Безпечність Строк життя

1

перевіряє

1

1

має

1..*

враховується

1

1

відноситься

1

1

виконується

1

1..*

є складовою

1

1..*

складається з

1

1

впливає

1..*

1..*

призводить до

1

спричиняє 0..*
1

створює

1..*

 
 

Рис. 1 — Мета-модель КДК-підходу Стратегія прийняття рішень 
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 Некомпенсаційна стратегія: 
 Кон’юнктивна: у кон’юнктивних стратегіях альтернативи, які не відпові-

дають одному або декільком критеріям, негайно виключаються з вибору. 
 Диз’юнктивна: у цій стратегії альтернатива обирається, якщо вона відпо-

відає конкретному критерію, незалежно від значень інших критеріїв. 
Некомпенсаційні стратегії є доцільними для оцінки альтернатив у ситуаціях 

неповноти інформації та відсутності числових даних. Наприклад, критерій «по-
тужний комутатор» є суб’єктивним і його важко обчислити. Альтернативи, які не 
відповідають цьому критерію, можуть бути усунені з вибору. 

Слід також зазначити, що в застосуванні додаткових стратегій прийняття рі-
шень немає обмежень.  

Елемент «Критерій» — це атрибут, який у більшій чи меншій мірі повинен бути 
задоволений протягом процесу прийняття рішень. Критерії використовуються як для 
компенсаційних, так і для некомпенсаційних стратегій прийняття рішень. Наприклад, 
якщо була застосована диз’юнктивна стратегія, приймається рішення про дотримання 
одного чи декількох критеріїв. Крім того, поняття вартості та ваги критерію також 
враховуються у моделі. Концепція вартості являє собою значення, яке дизайнер ви-
значає під час процесу оцінки, і яке вказує на те, наскільки добре артефакт відповідає 
певному критерію. Концепція ваги являє собою важливість цього критерію і зазвичай 
використовується в стратегіях WADD. До критеріїв оцінки критичної ІТ-
інфраструктури відносяться [14]: 

 некомпенсаторні: 
o надійність — показник надійності критичної ІТ-інфраструктури в період 

експлуатації; 
o живучість — можливість виконувати свої функції при втраті ресурсів, під-

систем і т. ін.; 
o безпечність — показник неможливості виконання несанкціонованих дій, 

спрямованих на порушення роботи критичної ІТ-інфраструктури чи її частин; 
 компенсаторні: 
o забезпеченість — показник максимальної кількості процесів та сервісів, 

що обслуговуються; 
o відновлюваність — тривалість відновлення готовності до експлуатації; 
o строк життя; 
o економічність — витрати різноманітних ресурсів на забезпечення функці-

онування критичної ІТ-інфраструктури; 
 гібридного типу (можуть бути і компенсаторними, і некомпенсаторними): 
o ефективність — поєднання вище згаданих параметрів в кожному окремо-

му випадку під визначену задачу; 
o вартість проекту. 
 Елемент «Стратегії обґрунтування рішень» — у процесі прийняття рі-

шень архітектору потрібно не лише вибрати деякі альтернативи (фактичний 
процес прийняття рішень), але також вибрати стратегію прийняття рішень, що 
задовольняє його поточні потреби в оцінці. Фактично, цей елемент включає в 
себе обґрунтування стратегії прийняття рішень, яка була обрана для процесу 
оцінки.  



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

176 
 

 Як вже визначалось вище, різні фактори впливають на процес прийняття 
рішень, і відповідальним особам слід відповідно адаптувати свою стратегію при-
йняття рішень. Поняття стратегічного обґрунтування дає змогу особі, що прий-
має рішення, задовольнити його поточні потреби в оцінці.  

Важливим елементом моделі є відношення. Роль концепцій відносин поля-
гає в тому, щоб різноманітні типи зв’язків між елементами «Вибір дизайну КІТІ» 
були явними. Виходячи з онтологій проектних рішень архітектури програмного 
забезпечення, в пропонованій моделі визначені п’ять типів відносин: 

 Переклад — відношення даного типу ілюструють зв’язки між елементами 
«Вибір дизайну КІТІ» та «Архітектурна проблема КІТІ», що належать до різних 
рівнів або різних артефактів КІТІ. Відповідно до мета-моделі відношення перек-
ладу застосовуються для зв’язку елементів «Вибір дизайну КІТІ» між собою або 
для зв’язку з елементами «Архітектурна проблема КІТІ». Відношення перекла-
ду базуються на типі загального відношення «is related to», тільки адаптованого 
до основної термінології архітекторів критичних ІТ-інфраструктур. Одне з ключо-
вих завдань для архітектора — шляхом комунікації перекласти вимоги, які нові 
артефакти КІТІ накладають (Архітектурна проблема КІТІ) для рішень, які бу-
дуть підтримувати ці вимоги за допомогою іншого артефакту КІТІ. 

 Декомпозиція — відношення декомпозиції означають, як загальні рішення 
про АП (Вибір дизайну КІТІ) розкладаються на більш детальні проектні рішення. 

 Альтернатива — тип альтернативних відношень ілюструють рішення, які 
були відхилені (альтернативи), для вирішення конкретної архітектурної проблеми 
КІТІ. 

 Заміна — відношення заміни пояснюють, як одне рішення щодо архітек-
тури заміщає негативний результат іншого рішення. 

 Композиція — відношення композиції означають, як детальні проектні рі-
шення складаються в загальне рішення про АП (Вибір дизайну КІТІ).  

 
Обговорення результатів дослідження 
У даній роботі запропонована мета-модель компенсаційно-декомпенсаційного 

підходу до проектування та обґрунтування проектних рішень щодо критичної ІТ-
інфраструктури та відповідна візуалізація для відображення стратегій обґрунтуван-
ня рішень, стратегій прийняття рішень стосовно архітектури критичної ІТ-
інфраструктури. Разом, інтегрована модель мета-моделі та виробничої моделі до-
зволяє порівнювати процес прийняття рішень з спостереженими результатами рі-
шення. Таке порівняння прийняття рішень з спостережуваним впливом призводить 
до кращого розуміння існуючої архітектури критичної ІТ-інфраструктури. Таким чи-
ном, зроблено наступний крок на шляху до створення інструментарію документу-
вання та обґрунтування процесу прийняття проектних рішень щодо архітектури кри-
тичної ІТ-інфраструктури. 

 Для майбутніх досліджень, насамперед, планується розробка програмно-
го забезпечення для створення архітектури критичної ІТ-інфраструктури, яке б 
підтримувало запропоновану мета-модель підходу. 

Крім того, буде розглянуто можливість застосування підходу для модерніза-
ції вже існуючих критичних ІТ-інфраструктур.  
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Висновки 
В результаті проведених досліджень: 
1. Проаналізовано можливі стратегії прийняття рішень та чинники, які на них 

впливають з метою подальшого їх використання в пропонованій моделі. 
2. Запропоновано мета-модель компенсаційно-декомпенсаційного підходу до 

проектування та обґрунтування проектних рішень щодо критичної ІТ-інфраструк-
тури та шляхи її подальшого використання. 
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 ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВЕРА ТЕРМІНАЛІВ 
 

Розрахунок необхідного пропускного каналу для організації з'єднання двох 
рознесених територіально приміщень, щоб забезпечити роботу у одному ме-
режевому сегменті з віддаленими серверами на основі RDP. Взявши за основу 
розрахунки затримок у мережі та пропускні здатності обладнання мережі. На 
сам перед з початку ніж запроваджувати у компанії роботу віддалених клієнтів 
через Termenal Server, необхідно виконати розрахунок каналу, якій необхідно 
забезпечити у центральному офісі, щоб забезпечити стабільну та безпере-
бійну роботу сервер-клієнт на максимальній швидкості.  

Ключові слова. сервер терміналів, пропускна здатність мережі, затримки си-
гналу у мережі. 

 

Вступ. Важливою частиною стабільної працездатності локальної або корпо-
ративної мережі є вплив затримок між клієнтами та серверами, з якими вони  
працюють та завантаження самої мережі.Хоча однією з найбільш широко розре-
кламованих можливостей Terminal Server є здатність добре працювати при пові-
льних мережевих з'єднаннях, все одно важливо забезпечити надійні та постійні 
комунікаційні канали між клієнтами і Terminal Server. Одне з найголовніших ви-
мог до мережі Terminal Server — звести до мінімуму затримки клієнтського підклю-
чення до сервера. Ці затримки важливі, так як можуть вплинути на сприйняття 
користувачами продуктивності сервера або додатків. Затримки проявляються у 
вигляді повільного відновлення екрана або відсутності відгуку на введення даних 
з клавіатури або миші. 

Іноді, при великих затримках, виникають ситуації, коли покажчик миші пере-
міщається по робочому столу Terminal Server, але не реагує на клацання; корис-
тувачі не можуть також ввести що-небудь з клавіатури. Це відбувається тому, що 
локальні переміщення миші оброблюються клієнтом незалежно від даних, що 
передаються сервера або одержуваних від нього. 

Мета дослідницької роботи є визначення практичних параметрів пропускної 
здатності каналу при впровадженні сервера терміналів для мережі з віддалени-
ми терміналами та окремим офісом. 

Великі затримки можуть призводити до відключення клієнтів від Terminal 
Server. Для оптимальної взаємодії користувача з Terminal Server тривалість за-
тримок не повинна перевищувати 100 мс. Якщо затримки складає 150 мс, корис-
тувачі відчувають погіршення у відповідь реакції, а затримки понад 300 мс зазви-
чай призводять до серйозних проблем з продуктивність роботи клієнтів. Підтри-
мка середнього завантаження сегмента мережі на рівні менше 30% сприяє міні-
мізації затримок в цьому сегменті. 

Зібрати дані про час, необхідному для проходження пакетів від комп'ютера 
клієнтської мережі до комп'ютера в мережі сервера і назад, дозволить прос-
тий тест на тривалість затримок за допомогою команди PING. Наприклад, 
наступна команда ОС Windows буде 100 раз відправляти тестові пакети роз-
міром 1 К/байт сервера РМТ та перенаправляти вихідні дані в текстовий 
файл out.txt: 
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ping -t -n 100 -1 1000 PUT > out.txt 
Потім можна обчислити середній час проходження пакетів туди та назад і 

оцінити середній час затримки в мережі. Хоча ці результати приблизні, вони все 
ж дають уявлення про потенційних проблемах, які можуть виникнути через за-
тримки. 

Протоколи RDP і ICA пред'являють однакові вимоги до навантаження на ме-
режу -. в середньому близько 20 Кбіт/с на кожний підключений сеанс користува-
ча. Точне значення залежить від багатьох факторів, в тому числі від стиснення, 
кешування графіки, а також від функцій відображення клієнтських пристроїв, та-
ких як відображення буфера обміну або принтера. Базово 20 Кбіт/с — вимога 
вище середнього, але достатня для попередньої оцінки навантаження на мере-
жу, зокрема для з'єднань з вузькою смугою пропускання, таких як 56К Frame 
Relay або ISDN. 

Більш точна оцінка навантаження на мережу вимагає деякого аналізу в тес-
товому середовищі, де виконуються програми, які ви збираєтеся розгортати. Ці 
додатки впливають на загальну завантаження клієнта. Програмні додатки з інте-
нсивним використанням графіки пред'являють більш високі вимоги, ніж прості 
програми для обробки текстів. У табл. №1 показаний приклад середнього заван-
таження для протоколів ICA і RDP при різних конфігураціях підключень. Резуль-
тати накопичувалися протягом півгодини для сценарію WinBatch, який виконував 
різні функції в Microsoft Word і Microsoft Excel. Цей сценарій використовується 
для того, щоб отримати постійно активний клієнтський сеанс для збору порівня-
льних даних. На сервері термінальних служб працювала програма Performance 
Monitor і збирала дані по об'єкту сеансу. 

 
Таблиця 1 — Приклад завантаження мережі для протоколів ICA 3.0, RDP 4.0 і 
RDP 5.0 
 

Протокол Реми Максимально, Кбіт/с Мінанально  
Кбіт/с 

У середньо-
му, Кбіт/с 

Час, сек. 

ІКА 3.0  Весь неактивний  43.49 0,36 7.58 1879 

ІКА 3.0  Стиснення  16.60 0,04 2,44 1879 

ІКА 3.0  Стиснення і кешу-
вання графіка  

38.68 0,04 2.74 1879 

RDP 4.0  Весь неактивний  87.85 0.12 16,24 1879 

RDP 4.0  Стиснення 35.09 0,11 6.94 1879 

RDP 4.0  Стиснення і кешу-
вання графіка  

31.74 0,11 6.65 1879 

RDP 5,0  Весь неактивний  75.57 0.00 9,89 1900 

RDP 5,0  Стиснення  57.26 0.00 4.49 1900 

RDP 5,0  Стиснення і кешу-
вання графіка  

53.13 0.00 4,53 1900 

 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

180 
 

У Terminal Server є спеціальні лічильники: Performance Monitor, за допомогою 
яких можна здійснювати моніторинг призначених для користувача сеансів, в тому 
числі і підраховувати кількість прийнятих і відправлених байтів в кожному сеансі: 
У Windows NT4.0 Terminal Server Editiоп відповідні лічильники містять об'єкт Session, 
а в Windows 2000 Terminal Services цей об'єкт називається Terminal Services 
Session. В обох випадках можна вибрати для моніторингу всі доступні в поточний 
момент сеанси. 

 

Припустимо, що після тривалого тестування виявилося, що середнє наван-
таження на мережу кожного клієнта становить 12 Кбіт/с. Якщо це був єдиний вид 
трафіку в сегменті Ethernet 10 Мбіт/с, то тоді теоретично він міг би підтримувати 
близько 250 клієнтів, не перевищуючи порога в 30%, про який, говорилося рані-
ше. Ось формула для отримання цього числа: 

C = (B / A) x (P) 
Де C —  кількість клієнтських пристроїв; B — загальна пропускна здатність, 

Кбіт/с; A —  середнє навантаження роботи одного клієнта (біт/с) / клієнта; P — 
порогове навантаження у відсотках. 
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Таким чином, якщо середній обсягу роботи одного клієнта, що становить 
12 Кбіт/с загальна пропускна здатність є 10 Мбіт/с (10000 Кбіт/с); і 30% наванта-
ження поріг (0,3), відповідно до цієї формули, ми отримаємо: 
C = (10000 Кбіт/с / 12 Кбіт/с) / клієнт) x 0,3 = 833.33 клієнтами x 0,3 = 250 клієнтами 

Як показує практика, верхня межа становить приблизно 75 пристроїв в од-
ному сегменті Ethernet, тому малоймовірно, щоб в якийсь організації кількість 
пристроїв досягло 250. Типовий сегмент на сьогоднішній день містить від 12 до 
48 серверів. 

 
Виконаємо практичний розрахунок виходячи з: 
Компанія, що складається з двох частин: виробництво і офіс. 
Перенести всі сервера (1С, БД, термінал, пошта та інші) на виробництво, а в 

офісі працювати віддалено. Кількість користувачів: ~ 50 осіб, типове завдання: 
1) Термінал 1С — програмне забезпечення 1С, перегляд, створення та друк 

документів. 
2) Файловий сервер (тільки робочі документи та файлообмінник залишимо в 

офісі). 
3) Пошта (в основному IMAP, на сьогодні трафік близько 4-5 Гбайт в місяць 

на пошту між офісом і виробництвом, окремі сервера і домени, обидва сервера 
плануємо розмістити на виробництві). 

4) Ще додаткові сервіси. 
За середнє навантаження можна взяти 120 кбіт/с (це по вимірах роботи 10 ко-

ристувачів, пікова у деяких взагалі до 1.5 Мбіт). Підставляємо в формулу і отриму-
ємо: 

C = (10000 Кбіт/с/120 КБ/с) * 0,2 = 25 клієнтів 
З розрахунків виходить, що каналу у 2 М/біти достатній для поставленого 

завдання. 
 
Висновки  
Спочатку, перш ніж запроваджувати у компанії роботу віддалених клієнтів та 

офісів через Termenal Server, необхідно виконати розрахунок каналу, який необ-
хідно забезпечити у центральному офісі де будуть працювати основні сервери з 
програмним забезпеченням, щоб мати стабільну та безперебійну роботу сервер-
клієнт або офіс-сервер на максимальній та стабільній швидкості. Пропонується 
схема розрахунку  та наведений приклад розрахунку для компанії, що склада-
ється з двох частин: виробництво і офіс. 
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УДК: 004.9 О. А. Жиритовський,  
C. C. Забара 

ВІДОБРАЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ НА ЕКРАНІ КОМП’ЮТЕРА 
 

Дана статя присвячена відображенню деяких фізичних явищ на екрані 
комп’ютера. В цій статі розглянуті явища такі як: малювання хаотичних фу-
нкцій, малювання фракталів Мандельброта та Жюліа, малювання фракталь-
них дерев, імітація руху хвиль на воді, симуляція горіння вогню та вибухів феє-
рверків. Кожне з фізичних явищ супроводжується кінцевим зображенням та 
описом математичної моделі даного явища. 

Ключові слова: Хаотичні функції, фрактали, фрактальні дерева, хвилі, во-
гонь, феєрверки, системи часток. 

 
Вступ 
Предками сучасних персональних комп’терів є калькулятори. Калькулятори в 

своїй основі складається з 2 мікросхем: процесора та пам’яті. В пам’яті зберіга-
ється програма роботи калькулятора, процесор цю програму виконує. Для відо-
браження резулату обчислень використовується дисплей з сегментами цифр. 
Сучасні комп’ютери з’явились в рузультаті під’єднання калькулятора до екрану 
телевізора. Це під’єднання було виконано за допомогою пристрою, що звався 
відео картою. В основі принципу роботи відео карти є постійне сканування пев-
них адрес пам’яті та виведення даних за цими адремами у вигляді кольорів то-
чок на екрані телевізора. Діапазон пам’яті, який був виведений під зображення 
екрану, називається відео пам’яттю. Якщо ми змінимо вміст відео пам’яті, то у 
нас автоматично зміниться картинка, що відображена на екрані телевізора. 

Маючи обчислювач, та прямий доступ відео пам’яті можна візуалізувати 
будь-які математичні перетворення та фізичні явища у вигляді точок на екрані. 

 
Мета 
Відобразити явища які мають фізичну природу на екрані комп’ютера. 
 
Виклад матеріалу 
Хаотичні функції 
В основі побудови хаотичних функцій лежить формула малювання кола: 

ay

ax

sin

cos




 

Змінюючи кут α від 0 до 2π і піставляючи у цю формулу ми отримуватимемо 
координати кожної з точок кола. Якщо кожну точку кола рахувати не тільки в за-
лежності від кута α, а і від координат x та y попередньої точки, то коло внаслідок 
такого малювання виглядатиме досить хаотично. На рис. 1 зображено коло, яке 
побудоване за формулою вигляду: 

)sin(

cos

yay

ax
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На рис. 2 зображено коло, яке побудоване за формулою вигляду: 

)sin(

)cos(

22

22

yxay

yxax




 

 

 
 

Рис. 1 — Хаотичні функції 
 

 
 

Рис. 2 — Хаотичні функції 
 
Фрактали 
Фрактал — це фігура, яка складається з інших собі подібних фігур. 
Одним із найвідоміших фракталів є фрактал Мандельброта (див. рис. 3, 4). 
 

 
 

Рис. 3— Фрактал Мандельброта 
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Рис. 4 — Фрактал Мандельброта 
 
Основою побудови фракталу Мандельброта є формула: 

CZZ nn 
2

1  

В цій послідовності: Zn+1 — наступне число; Zn — поточне число; C — певна 
константа. 

Ця послідовність чисел здатна вилітати або у безкінечність, або у нуль, за-
лежно від початкових значень Z0 та C. Дивним чином ця послідовність починає 
себе вести, коли значення Z0 та C знаходяться в проміжку від –2 до 2. Для отри-
мання двовимірного зображення фракталу Мандельброта, у цій формулі викори-
стовують комплексні числа. Обчислення кольору точки виконується наступним 
чином: 

Задаємо параметри нашої послідовності для поточної точки зображення 
(x, y), координати якої знаходяться в діапазоні від –2 до 2: 

),(

),(0

yxC

yxZ




 

Обчислюємо наступне значення послідовності до тих пір, поки воно не виле-
тить за проміжок від –2 до 2, ну і обмежимо цю кількість ітерацій числом 80. 

Кількість ітерацій, яка буде виконана для вильоту точки за діапазон, визна-
чатиме колір цієї точки. 

Фрактал Жюліа (див рис. 5) будується так само як і фрактал Мандельброта, 
за винятком того, що параметром C тут є коефіцієнти k1 та k2, які знаходяться в 
діапазоні від –2 до 2. 

Послідовність тут задається наступними формулами: 

),(

),(

21

0

kkC

yxZ
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Рис. 5 — Фрактал Жюліа 

 
Побудова фрактальних дерев 
При побудові дерев (див. рис. 6) вважається, що на екрані знаходиться тва-

ринка в певних координатах і повернута лицем на заданий кут. Малювання вико-
нується набором команд маніпулювання цією тваринкою. 

Маніпулювання виконується за допомогою наступних команд: 
«F» — Рухаємося прямо; 
«+» — Повертаємося вправо на 25 градусів; 
«-» — Повертаємося вліво на 25 градусів; 
«[» — Запам’ятовуємо поточну позицію і кут; 
«]» — Повертаємося до запам’ятованої позиції і кута. 
Малювання дерева виконується за наступною послідовністю операцій: 
FF-[-F+F]+[+F-F] 
В результаті виконання цієї послідовності команд отримаємо фігуру, що зо-

бражена на рис. 6а. 

 
 

Рис. 6 — Принцип побудови фрактального дерева 
 

Для кожної із ліній цього дерева повторимо цю послідовність, але з меншим 
кроком при переміщенні. Отримаємо результат, який зображено на рис. 6б. 
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І знову для кожної із ліній повторимо цю послідовність, але з ще меншим кро-
ком при переміщенні. Отримаємо результат, який зображено на рис. 6в. І на оста-
нок ще раз повторимо цю послідовність дій і отримаємо дерево що зображене на 
рис. 6г. 

 
Імітація руху хвиль на воді 
Приклади зображень двовимірних хвиль показано на на рис. 7, 8. 

 

Рис. 7 — Імітація руху хвиль на воді 
 

 

Рис. 8 — Імітація руху хвиль на воді 
 
Яскравість кожної з точок двовимірного простору формується шляхом дода-

вання хвиль, які проходять через дану точку, при чому ці хвилі через цю точку 
можуть проходити у різних аплітудах та фазах і мати різні довжини. 

Нехай: 
(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) — координати джерел хвиль; 
A1, A2, A3 — амплітуди хвиль; 
w1, w2, w3 — швидкості поширення хвиль; 
k1, k2, k3 — довжини хвиль. 
Висота першої хвилі у точці (x, y): 

    




  2

1
2

11111 sin),( yyxxktwAyxh  

Висота другої хвилі у точці (x, y): 

    




  2

2
2

22222 sin),( yyxxktwAyxh  

Висота третьої хвилі у точці (x, y): 
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  2

3
2

33333 sin),( yyxxktwAyxh  

Висота накладання трьох хвиль у точці (x, y): 

),(),(),(),( 321 yxhyxhyxhyxH   

Ця висота і формує значення яскравості точки (x, y). 
 
Імітація вогню 
В основі імітації вогню є безперервний цикл малювання оранжевих крапок 

внизу екрану та розмиття (див. рис. 9).  

 
Рис. 9 — Цикл імітації вогню 

 
Розмиття відбувається присвоєнням точці кінцевого зображення середнього 

зваженого сусідніх точок початкового зображення. Коефіцієнти розмиття зобра-
жені на рис. 10а. Кінцеве зображення імітованого вогню показано на рис. 10б. 

 
Рис. 10 — Коефіцієнти розмиття (а) та зображення імітованого вогню (б) 

Імітація вибухів феєрверків 
 
Феєрверки будуються на основі системи частинок. Приклади таких феэрвер-

ків зображено на рис. 11. 
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Рис. 11. Імітація вибухів феєрверків 

 
Рис. 12.Частинка 

 
Частинка (див. рис. 12) — це певна нечітка фігура, що має наступні характе-

ристики: 
- Радіус 
- Колір 
- Напрямок 
- Швидкість 
- Тривалість життя 
Кожну соту долю секунди тривалість життя усіх часток зменшується на 1, ко-

ли тривалість життя частинки закінчується, вона або гине або перетворюється на 
набор інших часток. 

При створенні феєрверків використовуються три типи часток: 
- Ракета 
- Хвіст 
- Іскра 
На початку створюється, частка типу «ракета», при польоті вона за собою 

створює нерухомі частки типу «хвіст». Коли закінчується степінь життя цієї раке-
ти, вона перетворюється на багато різнокольорових часток типу «іскра», які роз-
літаються в різні сторони від координати зниклої ракети. 
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Висновки 
Програмами, які викладені у даній статі показано що фізичні явища можуть 

бути відображені на екрані комп’ютера, а деякі з явищ можуть симулюватися на-
віть у реальному часі. 
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УДК 004.6                                                                    Р.А. Зубко 
 

ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 
ФРАКТАЛЬНИМ МЕТОДОМ 

 
У даній статті представлено основні принципи фрактального алгоритму 

стиснення зображень. Визначено перспективи його подальшого розвитку, вдо-
сконалення та програмної реалізації. Запропоновано варіант алгоритму, який 
дозволить суттєво підвищити швидкодію фрактального кодування. Описана 
послідовність кроків, необхідних для декодування зображення. Наводиться кла-
сифікація сучасних методів фрактального стиснення, що ґрунтується на то-
пології блоків. 

Ключові слова: стиснення зображень, фрактальний алгоритм, методи опти-
мізації, комп'ютерна графіка 

 
Вступ 
Основною тенденцією, останнім часом, стало використання нових класів зо-

бражень. Старі алгоритми перестали задовольняти вимогам, що пред'являються 
до архівації. Багато зображень практично не стискалися, хоча і мали явну надмір-
ність. Це привело до створення нового типу алгоритмів — стискаючих з втратою 
інформації. Як правило, коефіцієнт архівації і, отже, величину втрат якості в них 
можна задавати. При цьому досягається компроміс між розміром і якістю зобра-
жень. 

Одна з серйозних проблем машинної графіки полягає в тому, що досі не 
знайдений адекватний критерій оцінки втрат якості зображення. А втрачається 
вона постійно — при оцифровуванні, при переведенні в обмежену палітру ко-
льорів, при переведенні в іншу систему представлення кольорів для друку, і, що 
для нас особливо важливе, при архівації з втратами [1–4, 12]. 

 
Основа методу фрактального кодування — це виявлення подібних ділянок в 

зображенні. Математична модель, яка використовується при фрактальному сти-
сненні зображень, називається системою ітерованих функцій (Iterated Function 
System — IFS). Вона представлена Майклом Барнслі і Аланом Слоуном на поча-
тку 80-х рр. минулого століття. Одна з можливих схем кодування зображень 
фрактальним методом запропонована Арно Жакуіном. Цей підхід був вдоскона-
лений Ювалом Фішером і рядом інших дослідників і став основою для більшості 
методів фрактального кодування. Але, незважаючи на те, що виконані в останні 
роки роботи дозволили значно зменшити час кодування, актуальним залишаєть-
ся проведення досліджень з підвищення швидкості стиснення зображень цим 
методом. 

Фрактальна архівація заснована на тому, що за допомогою коефіцієнтів сис-
теми ітерованих функцій — СІФ (Iterated Function System — IFS) зображення 
представляється в компактнішій формі. Перш ніж розглядати процес архівації, 
розберемо, як СІФ будує зображення [17–20].  

СІФ — це набір тривимірних афінних перетворень, що переводять одне зо-
браження в інше. Перетворенню піддаються точки в тривимірному просторі (x ко-
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ордината, у координата, яскравість). Цей процес продемонстрував Майкл Барнслі 
у своїй книзі «Фрактальне стиснення зображень». У ній введено поняття Фотоко-
піювальної Машини, яка складається з екрану, на якому зображена початкова кар-
тинка, і системи лінз, що проектують зображення на інший екран. Кожна лінза про-
ектує частину початкового зображення. Розставляючи лінзи і міняючи їх характе-
ристики, можна управляти отримуваним зображенням. На лінзи накладається ви-
мога — вони повинні зменшувати в розмірах проектовану частину зображення. 
Крім того, вони можуть міняти яскравість фрагмента і проектують не круги, а обла-
сті з довільною межею.  

Фактично, фрактальна компресія — це пошук самоподібних областей в зо-
браженні і визначення для них параметрів афінних перетворень. У гіршому разі, 
якщо не застосовуватиметься оптимізуючий алгоритм, буде потрібно перебір і 
порівняння усіх можливих фрагментів зображення різного розміру. Навіть для 
невеликих зображень при урахуванні дискретності ми отримаємо астрономічне 
число варіантів, що перебираються. Різке звуження класів перетворень, напри-
клад, за рахунок масштабування тільки на певне число разів, не дозволить до-
битися прийнятного часу. Крім того, при цьому втрачається якість зображення. 
Переважна більшість досліджень в області фрактальної компресії зараз спрямо-
вані на зменшення часу архівації, необхідного для отримання якісного зобра-
ження [21, 22].  

Для фрактального алгоритму компресії, як і для інших алгоритмів стиснення 
з втратами, дуже важливі механізми, за допомогою яких можна буде регулювати 
міру стиснення і втрат. До теперішнього часу розроблений досить великий набір 
таких методів. По-перше, можна обмежити кількість перетворень, свідомо забез-
печивши міру стиснення не нижче фіксованої величини. По-друге, можна поста-
вити вимогу, щоб за ситуації, коли різниця між оброблюваним фрагментом і най-
кращим його наближенням буде вищою певного граничного значення, цей фраг-
мент дробився обов'язково (для нього заводиться декілька лінз). По-третє, мож-
на заборонити дробити фрагменти розміром менше, наприклад, чотирьох точок 
[8]. Змінюючи порогові значення і пріоритет цих умов, можна дуже гнучко управ-
ляти коефіцієнтом компресії зображення: від побітової відповідності, до будь-
якої міри стиснення.  

 
Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Початок у розробці фрактального методу поклали дослідження Майкла Барн-

слі (Michael Barnsley) у 1988 році. Він відкрив клас теорем, що дозволили ефекти-
вно стискати зображення. Барнслі назвав метод «фрактальним перетворенням» 
(Fractal Transform). При цьому кодується по суті не саме зображення, а алгоритм 
його побудови [3, 4]. Метод базується на певній особливості реальних зображень, 
яка полягає в тому, що в них з невеликими варіаціями багаторазово повторюють-
ся окремі самоподібні фрагменти. Наприклад, листя в кроні дерева, вікна в будів-
лі, пішоходи на вулиці, луска на рибі, межі між темними і світлими ділянками зо-
браження, як це показано на рис. 1. І хоча ці фрагменти відрізняються між собою в 
деталях, проте, в них багато спільного [5]. Це був практично перший алгоритм, 
застосований для математичного опису реального растрового зображення через 
його фрактальні властивості. 
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Фрактальне кодування широко використовується для перетворення растро-
вих зображень у фрактальні коди. Фрактальне декодування є зворотним проце-
сом, в якому система фрактальних кодів перетворюється в растр. 

На ступінь фрактального стиснення помітний вплив чинять вміст і розподільна 
здатність початкового растру. Зображення з великою кількістю фрактальних еле-
ментів (наприклад, портрети, пейзажі і складні текстури) характеризуються вищою 
мірою стиснення, чим зображення з низьким вмістом таких елементів (графіки, 
схеми, текст і прості текстури). Зображення з високою розподільною здатністю 
можна стискати з великим ступенем компресії, не впливаючи на їх якість. Для збе-
реження високої якості зображень з низькою розподільною здатністю підсумковий 
ступінь стиснення має бути набагато меншим. Відмітимо, що зображення з біль-
шою бітовою глибиною (наприклад, 24-бітові кольорові зображення) стискаються 
ефективніше, ніж зображення з меншою кількістю бітів на піксель (зокрема, 8-
бітові півтонові) [1]. 

 

Рис. 1 — Самоподібні фрагменти зображення 
 

Процес кодування вимагає дуже великого об'єму обчислень. Для пошуку 
фрактальних малюнків в зображенні потрібні мільйони, навіть мільярди ітерацій. 
Залежно від розподільної здатності і змісту вхідних растрових даних, якості зо-
браження, часу стиснення і розміру файлу процес стиснення одного зображення 
може зайняти від декількох секунд до декількох годин (і більше) навіть на дуже 
швидкодіючому комп'ютері [1]. 

Декодування фрактального зображення — процес набагато простіший, оскі-
льки уся трудомістка робота була виконана при пошуку усіх фракталів під час 
кодування. В процесі декодування треба лише інтерпретувати фрактальні коди, 
перетворивши їх в растрове зображення. 

Фрактальний метод стиснення зображень відноситься до групи методів сти-
снення з втратами інформації. Це означає що, у разі його застосування віднов-
лене зображення буде відрізняється від початкового на величину шуму перетво-
рення, хоча ця відмінність може бути дуже малою. Процес порівняння фракталів 
не передбачає пошуку точної їх відповідності. Замість цього шукається «найкра-
ща» відповідність на підставі параметрів стиснення (часу кодування, якості та 
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розміру вихідного зображення). Процесом кодування, проте, можна керувати, 
доводячи його до стану, в якому зображення «візуально не має втрат». Тобто, 
користувач не повинен бачити погіршення зображення. 

Фрактальне кодування відрізняється від інших методів стиснення з втрата-
ми. Метод JPEG забезпечує ущільнення, відкидаючи ті компоненти зображення, 
які не важливі для сприйняття людським оком. Отримані в результаті дані надалі 
обробляються за допомогою методу стиснення без втрат. Для досягнення висо-
кої міри стиснення необхідно відкидати більше даних, що призводить до погір-
шення якості зображення і появи дискретних (блокових) ділянок. 

Фрактальні зображення не будуються на базі растру, а кодування не порів-
нюється з візуальними характеристиками людського ока. Навпаки, растрові дані 
відкидаються, якщо необхідно створити найкращий фрактальний малюнок. Ви-
сокий ступінь стиснення досягається шляхом виконання великого об'єму перет-
ворень і обчислень, що може погіршити якість зображення, проте завдяки фрак-
тальним компонентам спотворення не такі помітні. 

Більшість інших методів стиснення з втратами за своїми характеристиками 
симетричні. Це означає, що вони засновані на використанні конкретної послідов-
ності операцій, які при розпаковуванні виконуються в зворотному порядку. На 
стиснення і розпаковування потрібно приблизно однаковий час. Фрактальне сти-
снення — процес асиметричний. Стиснення триває набагато довше, ніж розпа-
ковування. Ця характеристика дає можливість ефективно використовувати ме-
тод для зображень, які безперервно розпаковуються, але ніколи не стискаються. 
Тому фрактальний метод доцільно застосовувати в базах даних зображень. Так, 
випущена у 1997 році фірмою Mіcrosoft енциклопедія Encarta вміщує на одному 
компакт-диску велику кількість текстової інформації та ілюстрована близько сі-
мома тисячами фотографій, які закодовані саме цим методом.  

Фрактальний метод кодування зображень забезпечує коефіцієнти стиснення, 
що становлять від п'ятдесяти до п'ятисот разів залежно від типу зображення і 
допустимого рівня шуму перетворення. Такі коефіцієнти стиснення разом з висо-
кою швидкістю декодування роблять цей метод привабливим у використанні. 
Сам процес, що використовується деякими фрактальними пакетами, включаючи 
Fractal Transform Майкла Барнслі, вважається патентованим [1]. 

Проблемам оптимізації фрактального стиснення цифрових зображень прис-
вячена велика кількість досліджень зарубіжних учених [6–11]. Слід відмітити ро-
боту С. В. Винокурова [10], у якій  розглянуто алгоритм фрактального стиснення 
зображень з використанням просторово-чутливого хешування. Проте досі мало 
уваги приділяється методам оптимізації фрактального стиснення, які б мали од-
наково високі характеристики ступеня стиснення і якості відновленого зображен-
ня. Особливо актуальним на сьогоднішній день залишається питання побудови 
швидкодіючих алгоритмів фрактальної компресії. 

Для підвищення швидкодії та ефективності фрактального кодування зобра-
жень використовують ряд методів оптимізації. Найбільш відомі методи підви-
щення швидкодії кодування зображень фрактальним методом: 

1. Пошук доменних блоків, для яких F не перевищує заданого значення. 
2. Локальний та сублокальний пошук. 
3. Ізометричне передбачення. 
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4. Класифікація доменних і рангових блоків; ранговий порівнюється з до-
менними блоками того ж самого класу. 

Серед методів необхідно відмітити класифікацію, що запропонував Арно 
Жакуін [12, 16]. Вона грунтується на топології блоків і передбачає: 

 блоки без контурів; 
 блоки, інваріантні до орієнтації (текстурні блоки); 
 контурні блоки (виконується повний перебір). 
Програмна реалізація фрактального алгоритму відбувається в два етапи: 

кодування та декодування. Розглянемо їх більш детально. Кодування (стиснен-
ня) містить такі кроки: 

1. Перебираємо усі рангові блоки. 
2. Для кожного рангового блоку перебираємо усі доменні блоки. 
3. Обчислюємо степінь співпадіння даного рангового блоку відповідному 

доменному блоку, як суму абсолютних величин різниць точок поточного рангово-
го блоку та домену. Серед усіх доменів необхідно знайти той, який матиме яко-
мога меншу відмінність. У файл зберігаємо розмір рангового блоку, ширину мат-
риці, висоту матриці та дані матриці. 

Етап декодування включає таку послідовність дій: 
1. На вході алгоритму маємо дані: 

- Розмір рангового блоку; 
- Матриця даних про рангові блоки (мітить ширину і висоту). Кожна комірка цієї 
мариці складається з трьох значень: координати X відповідного домену, коорди-
нати Y відповідного домену, різницю середніх яскравостей відповідного домену 
та рангового блоку; 

2. Обчислюємо ширину і висоту шуканого початкового зображення: 
ширина = ширина матриці * розмір рангового блоку; 
висота = висота матриці * розмір рангового блоку. 
3. Створюємо допоміжне зображення, яке у два рази менше по ширині і ви-

соті ніж початкове. 
4. З даних матриці на місце кожного рангового блоку копіюємо відповідний 

домен з допоміжного зображення. 
5. Підвищуємо яскравість даного рангового блоку на величину з матриці.  
6. Формуємо допоміжне зображення шляхом зменшення попереднього у 

два рази і пониженням яскравості в 0.75 рази.  
7. З даних матриці на місце кожного рангового блоку знову копіюємо відпо-

відний домен з допоміжного зображення, і підвищимо яскравості скопійованих 
рангових блоків на ту саму величину з матриці. Потім так само формуємо допо-
міжне зображення шляхом зменшення попереднього і пониження яскравості в 
0.75 раз. 

8. Повторивши те саме на 15-й ітерації отримаємо декодоване зображення. 
 
Висновки 
В процесі перетворення звичайних растрових зображень у фрактальні дані 

відразу ж реалізуються кілька суттєвих переваг. Наприклад, можливість масшта-
бувати фрактальне зображення без появи артефактів і втрати деталей, як це 
характерно для растрових зображень. Цей процес не залежить від розподільної 
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здатності початкового зображення і масштаб обмежується тільки об'ємом вільної 
пам'яті комп'ютера. Ще одна перевага полягає в тому, що розмір фізичних да-
них, які використовуються для запису фрактальних кодів, значно менший розмі-
ру початкових растрових даних. Саме ця відмінність фрактальної технології, що 
називається фрактальним стисненням, викликала найбільший інтерес у сфері 
формування і відтворення комп'ютерних зображень. 
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УДК 004.85                  Г.В.Галісеєв 
 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ 
 

У даній статті описується проста програма для перевірки знань за допо-
могою легко створюваних тестових файлів. Програма розроблена автором 
статті та має оригінальну функцію шифрування вихідних тестів для зручно-
сті роботи зі студентами. 

Ключові слова. Тестування, розробка програм. 
 
Вступ 
Тестування досить часто використовується в навчальному процесі і тому ви-

никає необхідність мати зручну, легко настроюється програму для швидкого 
створення тестів і проведення тестування. При цьому повинна бути забезпечена 
можливість якомога глибшої перевірки знань студентів при мінімальному часу 
тестування. Саме таке завдання ставилося при розробці програми. Тобто, по-
винні бути виконані наступні умови: 

1. Зручний режим розробки тестів, що дозволяє оперативно складати і змі-
нювати вихідні тести самим викладачем. 

2. Складати попередні тести для навчання студентів при приховуванні пра-
вильних відповідей. 

3. Питання можна ставити як в текстовому, так і в графічному вигляді. 
4. Самі тести надаються студенту в закодованому (при тестуванні) або відк-

ритому (відкриті тести) вигляді для цілей навчання. 
5. Відкриті тести можуть включати чи не включати перелік відповідей. 
6. 6 Студенти не повинні мати можливість бачити правильні відповіді. 
7. При повторному запуску тесту повинно відбуватися перемішування, як 

питань, так і відповідей 
8. Під час проведення тестування повинен проводиться автоматичний під-

рахунок правильних відповідей і відображається результат тестування. 
9. Настоюваний розмір шрифту. 
Також в процесі розробки виникла ідея використовувати цю програму для 

дистанційного навчання, коли студент отримує вихідні тести в закодованому ви-
гляді та після проведення тестування результат автоматично відсилається ви-
кладачеві. І хоча в цій програмі це не реалізовано, зробити це при необхідності 
легко. 

 
Опис програми 
Програма розроблена на мові Java і не виділяється гарним інтерфейсом, та-

ке завдання поки просто не ставилася. Але все функціональні можливості, пере-
раховані вище, вона виконує. Зовнішній вигляд графічного інтерфейсу показаний 
на рис. 1. 
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Рис. 1 — Зовнішній вигляд графічного інтерфейсу 

Якщо в питанні присутня графічне зображення, то з'являється додаткова 
вкладка з назвою «Зображ» і клацання на ній призведе до висновку додаткового 
вікна з необхідним зображенням (рис. 2). 

 

Рис.  2 — Додаткове графічне вікно 
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Складання тесту 
Підготувати тест для даної програми можна зі звичайного тесту, написаного 

в будь-якому текстовому редакторі. Необхідно тільки правильно розставити теги. 
Перед самим питанням необхідно поставити тег <q>. Якщо є малюнок, то в кінці 
питання ставиться тег <p> і посилання на сам малюнок. Всі відповіді передує 
тегом <a>, як показано в прикладі нижче. 

<q> Як використовуються прогалини в програмах Java? 
<a> Для поділу лексем 
<a> Для вирівнювання тексту 
<a> Для виділення коментарів 
<a> Як ознака змінної " 
<q> Скільки видів коментарів може бути? <p> фото2.jpg 
<a> 3 
<a> 4 
<a> 2 
<a> 1 
<1> Що таке зарезервовані слова? <p> Фото3.jpg 
<a> Внутрішні слова для управління програмою 
<a> Команди 
<a> Роздільники 
<a> Оператори 
Цей вихідний тест з розширенням .txt повинен перебувати у викладача, так 

як в ньому правильним повинен бути перший відповідь. Для студентів цей файл 
необхідно закодувати, для чого він викликається в програмі і кодується автома-
тично. Закодований файл в розширенням .crt з'явиться поруч з вихідним фай-
лом. 

Закодований файл використовується при роботі зі студентами, а вихідний 
файл зберігається у викладача і при необхідності його легко доповнити і змінити, 
так як немає ніякої нумерації та індексації, а правильну відповідь завжди пер-
ший. Все інше упорядкування виконується програмою. Незалежно від загальної 
кількості питань в тесті, завжди можна вибрати необхідну кількість для тестуван-
ня. Питання будуть вибиратися в випадковому порядку з усього масиву питань. 
Закодований файл і малюнки повинні знаходитися в одній папці. 

Після закінчення тесту з'явиться вкладка «Звіт» та студент може отримати 
результати тестування із зазначенням правильних і неправильних відповідей. 

 
Підготовка навчальних матеріалів 
При підготовці до тестування студент може отримати тести у вигляді тільки 

питань або у вигляді питань з перемішані відповідями, серед яких один правиль-
ний. 

Для отримання таких навчальних тестів необхідно запустити вихідний зако-
дований тест і просто приклацувати всі питання, не звертаючи уваги на прави-
льні відповіді. Після того, як будуть пройдені всі питання, відкрити вкладку 
«Звіт». Скопіювати весь отриманий звіт в будь-який текстовий редактор і додат-
ково обробити вручну, відповідно до необхідних вимог. Тобто буде отримано ви-
хідний тест з перемішані питаннями.  
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Зауваження по тестуванню 
Дана програма тестувалася при навчальному процесі і в результаті її вико-

ристання можна зробити наступні висновки. 
Дану програму можна розглядати як досить зручний інструмент, але дуже 

багато залежить і від самих тестів. Якщо тестових питань не дуже багато і відпо-
віді не вимагають логічних міркувань, а тільки механічного запам'ятовування, то 
навіть слабкі студенти проходять їх досить успішно, так як колеги їм відразу під-
кажуть, а самі відповіді легко запам'ятовуються і при повторному тестуванні ре-
зультат стає значно краще. Тому самих тестових питань різної складності повин-
но бути не менше двохсот, з вибіркою по п'ятдесят питань. Також число відпові-
дей має бути від чотирьох до восьми. Краще, якщо більше. При цьому час тесту-
вання не повинно перевищувати однієї години. 

Так само необхідно вирішити, давати студентам попередньо вихідні тести з 
перемішані відповідями, або ж тільки самі питання. А може проводити здачу тес-
тів без попереднього знайомства з самими тестами. Справа в тому, що якщо 
студентів заздалегідь ознайомити з тестами, то вони елементарно складають 
шпаргалки, маючи перелік усіх можливих відповідей. А якщо давати тільки самі 
питання або тільки теми тестування, то відсоток студентів, добре здали тест, не 
дуже високий. 

Тому необхідно орієнтуватися на середній рівень підготовки студентів і не 
намагатися вимагати неможливого. Так само я зрозумів, що ніяке тестування не 
виявить реальний рівень підготовки і для того, що б визначити рівень підготовки 
студентів, краще проводити іспит. На основі тестування можна тільки скласти 
попередню думку, яке у більшості випадках підтверджується, але не завжди.  

 
Висновок 
Програма розроблена на мові Java і тому може запускатися на комп'ютерах 

різних типів. Програма компактна і не вимагає додаткової установки, тому її мо-
жна носити з собою на флешці і запускати як звичайний виконуваний файл. На-
бір необхідних тестів також можна мати на флешці і використовувати в міру не-
обхідності. 

 
Список використаних джерел 
Портянкин И. Библиотека Программиста «SWING  эффектные пользовате-

льские интерфейсы  Java Foundation Classes (издательство «Питер», 2005). 
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УДК 004.92:77(045)           О.А. Сивак,  
              В.І. Мирошник 

 
РАСТРОВА ГРАФІКА В ОБРОБЦІ ФОТОГРАФІЇ 

 
Аналізуються растрові графічні редактори як засоби редагування фотог-

рафій не професіональними користувачами (користувачами-аматорами). Про-
водиться порівняльний аналіз роботи графічний редакторів растрових 
об’єктів, що знаходяться у вільному доступі в Інтернет-ресурсах, зокрема 
«The GIMP», «Adobe Photoshop», «Paint.NET», «PhotoInstrument».  

Ключові слова: растрова графіка, графічні редактори, «The GIMP», «Adobe 
Photoshop», «Paint.NET», «PhotoInstrument». 

 
Вступ 
В останній час в мережі Інтернет з’явилась велика кількість прикладних про-

грам, що забезпечують створення та редагування картинок та фотографій. Вони 
є різних категорій: як для професіонала, так і для початківця, платні та безопла-
тні, з потужними та типовими можливостями. Для визначення у всій різноманіт-
ності прикладних програм, що є в вільному доступі, було зроблено аналіз графі-
чних редакторів. 

 
Огляд стану 
Комп’ютерна графіка як самостійна галузь інформаційних технологій сфор-

мувалась у 60-х роках ХХ ст. За цей час пройшла шлях від окремих експеримен-
тів до одного з найважливіших інструментів сучасності. Вітчизняні науковці у га-
лузі інформаційних технологій, Березовський В.С. [1], Маценко В.Г. [6], Пічу-
гін М.Ф. [7] та інші відзначають комп’ютерну графіку у своїх наукових дослідженнях. 

Березовський В.С. [1] висвітлює методи та засоби растрової графіки у сере-
довищі редактора Paint, який є початковою версією Paint.net, пропонує основні 
методи створення й редагування зображень за допомогою редактору Photoshop. 

У публікаціях Маценко В.Г. [6] даються основні означення комп’ютерної гра-
фіки, зроблено опис технічних та програмних засобів, описано організацію гра-
фічних режимів, наведено базові растрові алгоритми, технології програмування 
графіки. 

Пічугин М.Ф. [7] досліджує прикладні пакети для роботи з растровими та век-
торними зображеннями. Автор на прикладах показує використання стандартних 
алгоритмів машинної графіки, інтерфейсних засобів, сучасного мультимедійного 
забезпечення. 

 
Метою даної статті є з’ясування відмінностей растрової та векторної графі-

ки, оприлюднення результатів обробки фотографії, за допомогою обраних чоти-
рьох графічних редакторів, користувачем-аматором. 

 
Викладення основного матеріалу 
Комп’ютерна графіка являє собою одну із сучасних технологій створення рі-

зноманітних зображень за допомогою апаратних і програмних засобів 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

202 
 

комп’ютера, відображення їх на екрані монітора і потім зберігання у файлі або 
друці на принтері. Існує два основних види комп’ютерної графіки — векторна і ра-
строва. Особливість растрового зображення в тому, що воно складається з ма-
леньких шматочків у вигляді клітинок — пікселів. І чим вище роздільна здатність, 
тим більша кількість пікселів вміщується на одиницю площі. Розглянемо дозвіл 
600*800рх, це означає, що картинка містить 600 точок по вертикалі і 800 по гори-
зонталі. Якщо це зображення не збільшувати, розглядати на екрані, то, швидше 
за все, людське око не помітить клітинки. 

При збільшуванні або в друкованому вигляді, зображення буде мати картин-
ку, яка схожа на схему для вишивання хрестиком 

Растрові зображення використовують для передачі плавного переходу ко-
льорів, безлічі відтінків. У такого виду зображення існують переваги та недоліки, 
зокрема перевагами є: дуже чітке і тонке передавання зміну-перетікання кольо-
рів, відтінків, затінення. У свою чергу недоліки виявляють себе у втраті якості при 
збільшенні, оскільки картинка розсипається в пікселі, а у великій роздільній зда-
тності займає дуже багато місця. Растрова графіка застосовується найчастіше у 
обробці фотографій, створенні макетів сайтів, створенні графічних об’єктів з ве-
ликою колірною гамою. Найпопулярніший редактор растрової графіки Photoshop. 

На відміну від растрового зображення, векторне не складається з окремих 
точок — пікселів. Векторні графічні об’єкти складаються з, так званих, опорних 
точок, між якими — криві. Кривизна цих кривих описується математичною фор-
мулою. Найбільшою перевагою векторних зображень є те, що навіть при силь-
ному збільшенні графічного об’єкта, якість зображення не змінюється. У разі 
друкування картинки розміром з візитку або розміром з білборд все одно якість 
зображення залишиться незмінними, але на цьому зображені не буде плавних 
кольорових переходів, а це вже недолік векторної графіки. Зображення вектор-
ної графіки застосовується найчастіше у поліграфії, а саме у публікації: буклетів, 
листівок, візиток, рекламних матеріалів, логотипів тощо. Найбільш популярними 
редакторами векторної графіки CorelDrow і Adobe Illustrator. 

Одним з найбільш поширених типів програм для роботи з графікою є графіч-
ні редактори. Графічні редактори — це прикладні програми, призначені для 
створення й обробки графічних зображень на комп’ютері в діалоговому режимі 
[6, 37]. В Інтернет просторі можна завантажити безкоштовно графічний редак-
тор, оснащений мінімальним обсягом функцій для аматорського фотодізайна. 

Для порівняння роботи графічних редакторів нами було обрано: «The 
GIMP», «Adobe Photoshop», «Paint.net», «PhotoInstrument», оскільки вони є най-
більш популярними та використовуваними, а також знаходяться у безоплатному 
доступі в Інтернет-ресурсах. 

The GIMP — безкоштовний графічний редактор фотографій растрових зо-
бражень, дизайну з використанням нашарування графічних зображень.  

Ключовими особливостями редактора The GIMP є: комплексний набір ін-
струментів для малювання; паралельна обробка декількох відкритих цифрових 
зображень; засоби трансформації; пакетна обробка, фільтри, експозиція; аніма-
ційна графіка у форматі MNG; збереження історії цифрових зображень. 

Кожне програмне забезпечення має свої недоліки, тому The GIMP не є виня-
тком, оскільки це дуже нестабільна програма, де можуть виникати затримки в 
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роботі, помилки і всілякі викривлення; управління реалізовано специфічно і не 
кожному воно припаде до душі. 

Наступне програмне забезпечення, яке аналізувалось став Аdobe Рhotoshop, 
який є професійним растровим графічним редактором. Продуктивні інструменти 
редагування цифрових фотографій дозволяють відтворювати тривимірні проекти 
і двомірну графіку. 

Аdobe Рhotoshop має свої неповторні особливості, зокрема: збереження го-
тового об’єкта в форматі «.psd», який забезпечує стиснення цифрових зобра-
жень без якісних втрат; попіксельне створення і редагування дуже збільшених 
окремих елементів зображення з дотриманням високої чіткості; модернізований 
набір інструментів анімаційної графіки. Істотним недоліком програмного забез-
печення є висока ціна за платну ліцензію; системні вимоги для слабких персона-
льних комп’ютерів можуть бути невідповідними; потрібне навчання для розумін-
ня принципів роботи в цьому графічному редакторі.  

Третім графічним редактором став Paint.NET. Відмінністю цього редактора є: 
підтримка форматів «.bmp», «.png», «.gif», «.tif»; інтерфейс є зрозумілим недо-
свідченому користувачеві; довга історія графічного редактора, обмежена обся-
гами диска; допоміжні ефекти; плагіни, що розширюють можливості графічного 
редактора і насичують його спецефектами; має найменьші системні вимоги та 
займає мінімальний об’єм пам’яті на жорсткому диску. За останньою ознакою 
професійно обробити і відредагувати зображення неможливо. 

Останнім графічним редактором став — PhotoInstrument, що є потужним ра-
стровим редактором цифрових фотографій. Виконує продуктивну обробку графі-
чних зображень. Унікальною особливістю редактора фотографій PhotoInstrument 
є: очищення картинки від шуму; функція очищувача шкіри, створення GIF-
анімації тощо. 

Вищезазначену інформацію можна представити у табл. 1 за такими критері-
ями: загальні відомості; функції ПЗ; кольорові простори; формати файлів. 

Із табл. 1, можна зробити висновок, що Adobe Photoshop, незважаючи на 
значну вартість ліцензійної версії, задовольняє характеристики, що були обрані. 

Для аналізу роботи графічних редакторів було обрано фотографію дівчинки, 
у якої очі червоного кольору та відсутній передній зуб. Фотографію було заван-
тажено із Інтернет-ресурсу у форматі «.png», яка мала розмір 1,03 Мб (1061 Кб). 

Для заміщення зубу у фоторедакторі «The GIMP» були здійснені такі дії: змі-
на розміру пензля, обрано функцію «штамп по перспективе», по маленькому 
елементі було здійснено дублювання цілого зубу, означення дія повторювалась 
8 разів. У програмному забезпечені не має функції видалення ефекту червоних 
очей, тому довелось в ручну, за допомогою пензля та темних кольорів, малюва-
ти очі, для цього були задіяні ефекти освітлення та затемнення. Результат обро-
бки фотографії представлено на рис. 1 (а, б). Треба відзначити, що для збере-
ження фотографії після обробки її в ПЗ «The GIMP», потрібно натиснути «Файл»-
«Експортировать», тому що при натисненні «Файл»-«Сохранить как» програмне 
забезпечення зберігає файл у форматі «.xcf», який створений спеціально для 
програми Gimp, що підтримує всі її можливості. 
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Таблиця 1 — Порівняльна характеристика програмних забезпечень, що обрані 
авторами 

Критерії 
Програмне забезпечення 

The GIMP 
Adobe 

Photoshop
Paint.NET 

Photo-
Instrument 

З
аг

ал
ьн

і в
ід

о-
м

ос
ті

 

Ліцензія безкоштовна 
Пробна 
(30 днів) 

безкошто-
вна 

безкоштовна 

Вартість ПЗ безкоштовна 
Від 3000 

грн 
безкошто-

вна 
безкоштовна 

Наявність російської 
мови 

так так так так 

Ф
ун

кц
ії 

Виділення об’єктів так так так так 
Можливість викорис-

товувати декілька сло-
їв 

так так так так 

Можливість створюва-
ти гістограми 

так так так ні 

HDR 
часткова підт-

римка 
так ні ні 

Ретушування так так так так 
Зміна розміру фотог-

рафії 
так так так так 

Збільшення різкості так так так так 
Колірна температура так так так так 

Підтримка плагінів так так так так 

К
ол

ьо
ро

ві
 п

ро
ст

ор
и

 

sRGB так так так так 
Adobe RBG так так ні ні 

Indexed так так 
часткова 
підтримка 

ні 

CMYK 
часткова підт-

римка 
так 

часткова 
підтримка 

ні 

LAB 
часткова підт-

римка 
так ні ні 

Ф
ор

м
ат

 
ф

ай
л

ів
 BMP, GIF, JPEG, PNG так так так так 

RAW так так так ні 

TIFF так так ні так 
 

Дії, що були здійснені у фоторедакторі «Pain.NET» (рис. 3) для заміщення 
зубу: обрано функцію «реанимирующая кисть» (штамп), по маленькому елемен-
ту здійснено заміщення зубу; було скопійовано відблиск на правому зубі та вста-
влено на щойно намалюваний, при цьому відлиск відображено зліва на право 
(дзеркально). Для видалення ефекту червоних очей було здійснено такі ж самі 
дії як і в «Adobe Photoshop», оскільки є функція «удаление эффекта красных 
глаз». 

Заміщення зубу та видалення ефекту червоних очей здійснювались також у 
фоторедакторі «PhotoInstrument» (рис. 4), де було використано: клонування ма-
леньких елементів та вставлення у відповідному місці. Для видалення ефекту 
червоних очей було здійснено такі ж самі дії як і в «Adobe Photoshop» та 
«Pain.NET».  
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    (а)           (б) 

Рис. 1 — Початкове растрове зображення (а) і результат роботи  
у програмному забезпечені «The GIMP» (б) 

 
            (а)           (б) 

Рис. 2 — Початкове растрове зображення (а) і результат роботи  
у програмному забезпечені «Adobe Photoshop» (б) 

 
    (а)           (б) 

Рис. 3 — Початкове растрове зображення (а) і результат роботи  
у програмному забезпечені «Pain.net» (б) 
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Для наочності всі дії над фотографіями представлені у таблиці 2. Авторами 

були обрані критерії оцінки фотографій: час відкриття фото програмним забез-
печенням, кількість дій заміщення зубу на фотографії, кількість дій для видален-
ня ефекту червоних очей, наявність функції «видалення червоних очей», час ви-
трачений на обробку фотографії (хв.), об’єм фотографії після обробки, заува-
ження при роботі у програмному забезпечені. 

 
Таблиця 2 — Результат дій для обробки обраної фотографії 

Критерії оцінки 
Назва програмного забезпечення 

The GIMP 
Adobe 

Photoshop 
Pain.NE

T 
Photo-

Instrument 
Час відкриття фото (сек.) 1 11 3 1 
Кількість дій для заміщен-

ня зубу на фотографії 
10 5 15 15 

Кількість дій для видален-
ня ефекту червоних очей 

20 4 4 4 

Наявність функції «вида-
лення червоних очей» 

– + + + 

Час, витрачений на оброб-
ку фотографії (хв.) 

30 10 15-20 15 

Об’єм фотографії після 
обробки 

2,65 Мб 1,08 Мб 1,78 Мб – 

Зауваження при роботі у 
ПЗ 

тривалий час 
завантажувалося 

ПЗ; не зручний 
інтерфейс 

– – 

для збере-
ження фотог-

рафії на 
пам’яті 

комп’ютера 
необхідно 

придбати ПЗ 
 

Висновки 
Із табл. 2 можна зробити висновок, що графічний редактор «Adobe 

Photoshop», на нашу думку, став найкращим серед обраних ПЗ, оскільки для 
обробки фотографії було затрачено найменшу кількість часу, редакційні дії 

 
    (а)           (б) 

Рис. 4 — Початкове растрове зображення (а) і результат роботи 
у програмному забезпечені «PhotoInstrument» (б) 
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змінили об’єм фотографії на невелику кількість Мб, з 1,03 на 1,08 Мб. Недоліком 
є найбільша кількість часу для відкриття фотографії, але це, можливо, залежить 
від процесорних можливостей комп’ютера, на якому виконувались редакційні дії. 
Друге місце посів графічний редактор «Pain.NET», тому що до нього як і до по-
переднього не було зауважень, дії для редакції фотографії зайняли невеликий 
проміжок часу. Незважаючи на менший проміжок часу для редакції, третє місце 
посідає графічний редактор «PhotoInstrument», через те що безкоштовно не 
вдалось зберегти фотографію, також з цієї причини не вдалось визначити об’єм 
фотографії після редагування. Останнє місце посіло ПЗ «The GIMP», оскільки 
було затрачена найбільша кількість часу для редагування, також були зауважен-
ня та об’єм після редагування у два рази більше ніж оригінал. 
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УДК 004.422.639            В.Б. Копей  
 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ МОВОЮ PYTHON  
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ  В IPYTHON NOTEBOOK 

 

Показані принципи розробки бібліотеки програмних компонентів мовою Py-
thon та її використання в інтерактивному обчислювальному середовищі 
IPython Notebook. Компоненти реалізуються Python-класами, є незалежними 
та володіють високим рівнем інтеграції даних, алгоритмів, інтерфейсів кори-
стувача і автодокументації з розширеним форматуванням. 

Ключові слова: програмний компонент, Python, IPython Notebook, інтерактив-
не обчислювальне середовище, об’єктно-орієнтоване програмування, клас 

 

Python — це популярна мова програмування загального призначення, яка 
орієнтована на підвищення продуктивності розробки програмного забезпечення 
[1]. Python підтримує кілька парадигм програмування (в тому числі об’єктно-
орієнтовану), працює майже на усіх відомих платформах, є відкритою і вільною, 
виконується шляхом інтерпретації байт-коду, код програм компактний і легко чи-
тається, мові характерні динамічна типізація, повна інтроспекція, зручні структу-
ри даних, велика стандартна бібліотека та значна кількість сторонніх бібліотек 
різноманітного призначення. IPython Notebook — це інтерактивне обчислюваль-
не середовище, яке основане на веб та дозволяє користувачам створювати до-
кументи, що містять «живий» програмний код, текст, формули LaTeX, HTML, ри-
сунки і відео [2, 3, 4]. Ці документи зберігають повний протокол обчислень і їх 
результатів та можуть бути легко опубліковані у веб. Зараз IPython Notebook є 
частиною більш масштабного проекту Jupyter. 

Відома складність розробки та супроводження інформаційних систем, які ви-
користовують велику кількістю даних, що відрізняються типом і структурою. До 
таких систем можна віднести системи автоматизованого проектування, управ-
ління та підтримки прийняття рішень. Одним із способів вирішення цієї проблеми 
є побудова програми з незалежних програмних компонентів, наприклад класів, 
відповідно до об’єктно-орієнтованої парадигми програмування [1, 5]. В цих кла-
сах можуть бути інтегровані дані, алгоритми їх опрацювання, документація та ін-
терфейси користувача. Python володіє ефективними засобами розробки таких 
компонентів, але на даний час не описані особливості їх реалізації для застосу-
вання в IPython Notebook.  

Мета даної роботи — на простому прикладі показати принципи створення 
бібліотеки таких компонентів та її використання в інтерактивному обчислюваль-
ному середовищі IPython Notebook (Jupyter Notebook). 

Розробимо модуль normTPdatabase.py, який містить компоненти для розра-
хунку норм часу на технологічну операцію механічної обробки деталей. Компо-
ненти реалізуємо за допомогою класів мови Python. Нижче показано код класу 
DB, призначеного для розрахунку основного часу для точіння, розточування або 
свердління. Клас містить рядок документації з розміткою Markdown та вставкою 
формули LaTeX. Метод класу doc, який належить класу, а не об’єкту, призначе-
ний для візуалізації документації Markdown в Notebook. Спеціальний метод 
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__init__ (конструктор) викликається під час створення об’єкта класу та ініціалізує 
атрибути l, n, s. Метод time розраховує та повертає значення основного часу. 

 

from IPython.display import display, Markdown, HTML 
class DB: 
    """Основний час для точіння, розточування, свердління   
$T_o = \\frac{l}{{n}{s}}$   
де   
*l* — довжина робочого ходу   
*n* — частота обертів   
*s* — подача""" 
    @classmethod 
    def doc(cls): 
        return Markdown(cls.__doc__.decode("utf-8")) 
    def __init__(self, l=None, n=None, s=None): 
        self.l=l 
        self.n=n 
        self.s=s 
    def time(self): 
        return self.l/(self.n*self.s) 
 

Цей клас додається в db — список, який міститиме усі класи модуля. 
 
db=[] 
db.append(DB) 
 
Наступний клас призначений для визначення допоміжного часу, який затра-

чається на установку заготовки. Цей клас також містить рядок документації, ме-
тод класу doc, конструктор та метод time. Крім цього, клас має структуру даних 
data з даними, необхідними для визначення допоміжного часу. 

 

class DB: 
    """Час на установку і зняття заготовки в самоцентруючому патроні   
m — маса   
k — тип (список типів: get_doc(db[i].data)):   
""" 
    data=[ 
    ("Самоцентруюючий патрон, кріплення ключем",{0.5:0.15, 1:0.17, 3:0.23, 

5:0.12}), 
    ("Самоцентруюючий патрон, пневмозатиск",{0.5:0.07, 1:0.08, 3:0.1, 5:0.27})] 
    @classmethod 
    def doc(cls): 
        n=cls.__doc__ +"  \n" 
        d="" 
        for r in cls.data: 
            c="<td>%s</td>"%r[0] 
            for k in sorted(r[1].keys()): 
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                c+="<td>m=%s t=%s</td>"%(k,r[1][k]) 
            d+="<tr>%s</tr>"%c 
        d="<table>%s</table>"%d 
        return display(Markdown(n.decode("utf-8")),HTML(d.decode("utf-8")))    
    def __init__(self, k=None, m=None): 
        self.k=k 
        self.m=m 
    def time(self): 
        row=self.data[self.k][1] 
        keys=sorted(row.keys()) 
        keys2=[x for x in keys if x<=self.m] 
        if keys2: key=keys2[-1] 
        else: key=keys[0] 
        return row[key] 
 

Цей клас теж додається в список db. 
db.append(DB) 
 

Можна створити в цьому класі методи для роботи з графічним інтерфейсом 
користувача (GUI) — gui та gui_ok.  Це полегшить введення даних користувачем. 
Нижче наведено код цих методів. Метод gui створює вікно для вводу користува-
чем необхідних даних. Метод gui_ok викликається після натиску на кнопку Ok, 
присвоює атрибутам k і m введені користувачем значення, знищує вікно та вихо-
дить з інтерпретатора Tcl. Для побудови GUI використовується стандартний мо-
дуль Tkinter. 

 

    def gui(self): 
        root=Tkinter.Tk() 
        root.attributes("-topmost", True) 
        self.list=Tkinter.Listbox(root) 
        listData=[k[0] for k in self.data] 
        for x in listData: 
            self.list.insert(Tkinter.END,x) 
        self.list.pack()  
        self.entry=Tkinter.Entry(root) 
        self.entry.pack() 
        btn=Tkinter.Button(root,text="Ok",command=self.gui_ok) 
        btn.pack() 
        self.root=root 
        root.mainloop() 
    def gui_ok(self): 
        self.k=int(self.list.curselection()[0]) 
        self.m=float(self.entry.get()) 
        self.root.destroy() 
        self.root.quit() 
У кінці модуля автоматично генерується рядок документації модуля __doc__. 
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__doc__="Введіть db[i] та db[i].__doc___ для допомоги, де i:\n" 
docList=[str(i)+" – "+x.__doc__.split("\n")[0] for i,x in enumerate(db)] 
__doc__+="\n".join(docList) 
 
Тепер створимо документ Notebook для розрахунку норми часу на задану 

операцію механічної обробки. Щоб розпочати роботу з IPython Notebook в ко-
мандному рядку введіть: ipython notebook. Відкриється браузер з домашньою 
сторінкою, на якій можна створити новий документ (меню New/Python 2) або за-
вантажити існуючий. Введемо після запрошення (In [ ]:) потрібний код мовою 
Python та натиснемо Ctrl+Enter, щоб виконати його. Для додання нової комірки 
користуємось меню Insert. Імпортуємо з модуля normTPdatabase рядок докумен-
тації модуля __doc__і список db з класами для визначення норм часу (рис. 1). 
Виводимо рядок документації модуля. В модулі normTPdatabase він може гене-
руватись автоматично за рядками документації кожного класу в списку db. Таким 
чином ми дізнались індекс класу основного часу в списку db — 0. Тепер виведе-
мо документацію для цього класу. Якщо документація виводиться в Notebook, то 
вона може включати вставки мовами розмітки LaTeX, Markdown, HTML. Візуалі-
зація формул LaTeX виконується за допомогою скриптів MathJax. 

Після перегляду документації ми можемо створити об’єкт класу db[0], пере-
дати дані конструктору та відразу ж викликати метод time (рис. 2), який розрахо-
вує основний час. В комірці Out[4] бачимо результат. Тепер виведемо докумен-
тацію для класу db[1], який призначений для розрахунку допоміжного часу. 

 
Рис. 1 — Документ IPython Notebook 

 
В даному випадку документація містить вставки мовою розмітки HTML, що 

дозволяє нарисувати таблицю. Вміст таблиці генерується автоматично методом 
doc за атрибутом класу data, який містить дані для вибору допоміжного часу в 
залежності від маси заготовки і типу закріплення. Переглянути ці дані можна ко-
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мандою print db[1].data або print repr(db[1].data).decode('string_escape'). Тепер 
створимо об’єкт t класу db[1] та виконаємо метод gui, який будує вікно для вве-
дення типу закріплення k і маси заготовки m. Після натискання кнопки Ok на 
цьому вікні, об’єкт отримає необхідні значення k і m. Після виклику методу time 
для об’єкта t, в комірці Out[6] бачимо результат розрахунку допоміжного часу 
(рис. 3). 

 
Рис. 2 — Документ IPython Notebook (продовження) 

 
Покажемо можливості IPython Notebook для роботи з графічною бібліотекою 

для побудови графіків Matplotlib [6]. Побудуємо залежності сумарного оператив-
ного часу від довжини L циліндричної деталі, яка обробляється на токарному ве-
рстаті. Будуть побудовані дві такі залежності, для двох технологій, які відрізня-
ються швидкістю подачі (s=0,1 і s=0,2) та способом установки заготовки (k=1 і 
k=0). Спочатку опишемо функцію mass, для розрахунку маси  циліндричної де-
талі за її діаметром d, довжиною l і густиною ro. Для побудови графіків Matplotlib 
у вікні Notebook, необхідно ввести команду %matplotlib inline. Списки T1 та T2 
містять два значення сумарного часу для двох технологій. Перше відповідає до-
вжині деталі 0 мм, друге — 20 мм. Графік (рис. 3) дозволяє визначити інтервали 
довжин L деталі, на яких ефективна задана технологія. Бачимо, що на інтервалі 
0...11 мм ефективнішою буде перша технологія, так як вона виконується за мен-
ший оперативний час. 
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Рис. 3 — Документ IPython Notebook (продовження) 
 

Висновки 
Показані компоненти є незалежними та володіють високим рівнем інтеграції 

даних, алгоритмів і документації. Документація генерується автоматично та мо-
же містити розширене форматування. Компоненти можуть бути використані в 
програмах з інтерфейсом командного рядка та в програмах з GUI. Це, разом з 
іншими потужними можливостями Python, дозволить спростити процес розробки 
та супроводження програм. Зокрема, автор планує застосування цих принципів в 
системі підтримки прийняття рішень для проектування штангових свердловинних 
насосних установок [7]. 
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ПРОБЛЕМА МАСШТАБУВАННЯ ОДНОРАНГОВИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 
 

В даній статті розглянута однорангова мережева модель Netsukuku, яка ро-
зроблена для управління необмеженим числом вузлів з мінімальними витратами 
процесорного ресурсу і пам’яті, та яка теоретично дозволяє створити всесвіт-
ню розподілену анонімну та  неконтрольовану мережу окремо від Інтернет без 
підтримки будь-яких служб, провайдерів і т. п. Проте ця модель має складний та 
затратний алгоритм масштабування.Дана стаття ставить за мету проаналі-
зувати проблеми, що виникають при побудові однорангових комп’ютерних мереж 
та запропонувати ефективне рішення проблеми масштабування. 

Ключові слова: Інтернет, однорангові мережі, peer-to-peer, Netsukuku, клієнт, 
сервер, мережева модель, масштабування, процесор. 

 
Вступ 
Одним з найбільш динамічних напрямків розвитку комп’ютерних мереж сьо-

годні є розробка нових протоколів та технологій  маршрутизації та масштабуван-
ня [1, 2, 4–7, 9, 10, 14, 15]. Дана тенденція пов’язана з швидким розповсюджен-
ням бездротових технологій та поступовий перехід від клієнт-серверної архітек-
тури до децентралізованої. На сьогоднішній день майже в будь-якій точці вели-
кого міста є Wi-Fi покриття, великі офісні центри, для під’єднання своїх співробі-
тників до мережі, використовують саме бездротову технологію. 

Але така популярність бездротового з’єднання поєднана з  peer-to-peer (або 
P2P) мережами, які засновані на принципі рівноправності учасників і можуть зв'я-
зуватися між собою на відміну від традиційної архітектури,  несе з собою й нові 
проблеми. Насамперед це проблеми швидкого пошуку шляху, оновлення топо-
логії та масштабованість мережі. Тому  постає питання забезпечення користува-
чів швидким доступом до мережі, при цьому не перевантажуючи пристрої? 

Для бездротових мереж характерною особливістю є швидкість розкриття, 
простий доступ до інформації та можливість масштабування. Одним з шляхів 
рішення даної задачі є багатошляхова маршрутизація, яка дозволяє забезпечити 
рівномірне навантаження каналів передачі даних. 

Останнім часом для побудови однорангових мереж було запропоновано 
значну кількість підходів, зокрема таких, як Cjdns, Kademlia, Netsukuku [10,14,15]. 
Кожен з яких має певні переваги і недоліки, але жоден з них не вирішує одразу 
проблеми масштабованості та ефективної роботи в умовах високої рухливості 
вузлів мережі, яка призводить до значного зростання накладних витрат маршру-
тизації, затримки виявлення маршрутів та порушень зв’язності мережі. 

Одним з перспективних шляхів розв’язання проблеми масштабованості ке-
рування складними розподіленими системами є використання децентралізова-
ного механізму керування на основі принципу самоорганізації, що базується на 
здатності великої кількості простих кооперативних агентів емерджентно породжу-
вати у процесі взаємодії та адаптації нові властивості, такі як здатність до самоке-
рування, адаптивність до середовища і т. ін. Тому дослідження технологій марш-
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рутизації в peer-to-peer мережах є актуальною темою, та має теоретичну та прак-
тичну цінність. 

 
Вихідні передумови 
Однорангова, децентралізована або пірингова (peer-to-peer, P2P — рівний 

до рівного) мережа — це оверлейна комп’ютерна мережа, заснована на рівноп-
равності учасників. Часто в такій мережі відсутні виділені сервери, а кожен вузол 
(peer) є як клієнтом, так і виконує функції сервера. На відміну від архітектури клі-
єнт-сервера, така організація дозволяє зберігати працездатність мережі при 
будь-якій кількості і будь-якому поєднанні доступних вузлів. Учасниками мережі є 
піри. У сучасному світі пірингові мережі можуть застосовуватися для організації 
засобів зв’язку, таких як електронна пошта, система миттєвих повідомлень і те-
леконференцій або організація систем обміну файлів. Основним компонентом 
однорангової мереж є віртуальна мережа, яка безперервно формується при ви-
явленні нових учасників, або групи учасників, об’єднаних в таку ж мережу. 

Учасники мережі (вузли) приєднуються і залишають мережу. Такий процес 
відбувається постійно. Немає жодних гарантій, що один раз встановивши опти-
мальний маршрут через той чи інший вузол, він буде доступний іншим разом. 
Тому топологія в такій мережі постійно змінюється. 

Зважаючи на вищесказане, можна зробити висновок, що не існує простого і 
однозначного алгоритму маршрутизації в однорангових мережах. 

При проектуванні таких алгоритмів перед розробником постають такі про-
блеми: 

• Масштабованість; 
• Складність маршрутизації; 
• Анонімність. 
Додатковою проблемою при організації мережі є безпека мережі, досягнути 

якої можна за допомогою створення множини шляхів, що не перетинаються, які 
дозволяють підвищити рівень безпеки 

Масштабованість — це міра ефективності системи при зростанні кількості 
вузлів та/або числа повідомлень в мережі 

Складність маршрутизації визначається кількістю вузлів, через які має прой-
ти пакет перед тим, як він потрапить від відправника до одержувача, а також 
знаходженням найкоротшого шляху від відправника до одержувача. 

Існують проблеми маршрутизації трафіку в мережі, до них відносяться зна-
ходження оптимальної конфігурації мережі, мінімізація затримки, втрата пакетів 
та оптимізація використання пропускної здатності каналу 

Анонімність не є обов’язковою вимогою для всіх P2P мереж. Між тим, у де-
яких мережах, анонімність є основною вимогою при публікації даних. Швидше за 
все, це пов’язано з тим, що кожен учасник мережі несе колективну відповідаль-
ність за поширення матеріалів, що порушують авторські права. 

 
Аналіз мережевої моделі 
Проста топологія, яка не накладає структури на мережу, може бути запам'ято-

вана за допомогою простої карти. У цій картці повинна бути записана вся інфор-
мація щодо вузлів мережі. Звичайно, цей вид картки не може бути використаний в 
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Netsukuku, бо потрібно було б занадто багато пам’яті. Наприклад, навіть якщо ми 
зберігаємо тільки один маршрут, щоб досягти одного вузла і навіть якщо цей мар-
шрут складається з усього одного байту, ми потребували б 1 гігабайті пам’яті для 
мережі, складеної 109 вузлами. Тому необхідно структурувати мережу в зручній 
топології. 

Ієрархічна топологія. Рівень 1.  
Насамперед ми підрозділили мережу на групи по 256 вузлів, і ми будемо ви-

користовувати такі визначення: 
 Gnode (group node) означає вузол групи. Вузол групи G складається з ря-

ду з'єднаних вузлів. Кожен вузол мережі належить тільки одному gnode. Вузли 
групи G з’єднані таким чином: 

 шлях a → b все міститься в G. 
У netsukuku реалізації gnode містить максимум 256 вузлів. Написавши |G| ми 

вказуємо кількість вузлів, що містилися в G. Bnode є граничним вузлом. Це ву-
зол, який належить gnode G, але він також безпосередньо пов’язаний принаймні 
з одним вузлом іншого gnode. 

Приклад: 

Написавши  ми вважаєм, що bnode b належить gnode G. 

, A — вузол, що належить gnode G, його rnode — B. 

, B — вузол, що належить gnode G, його rnode — A. 
A — bnode G, в той час як B — bnode G’. 
 Рівень n. Далі ми підрозділяємо топологію мережі на групи з 256 груп ву-

злів і ми продовжуємо називати їх як gnode. 

 
Рис 1 — bnode A і B, належить відповідно gnode G и G’ 

 
У цьому пункті ми повторюємо рекурсивно цей процес поділу, поки не змо-

жемо згрупувати всі вузли мережі в єдиний gnode. 
Роблячи так, ми структурували мережу в n + 1 рівнях (від 0 до n). 
В основному рівні (рівень 0), є 256 єдиних вузлів. 
У першому рівні (рівень 1), є 256 gnodes. Кожен з яких містить 256 єдиних вузлів. 
У другому (рівень 2), 256 gnodes рівня 1. 
У третьому (рівень 3), є 256 груп 256 вузлів. 
Продовжуючи таким чином, ми досягаємо останнього рівня (рівень n), де є 

єдина група, яка містить цілу мережу. 
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Алгоритм QSPN в змозі працювати незалежно на якому рівні, представляю-
чи кожен gnode як єдиний вузол рівня 0. Тому ми можемо розглянути топологію 
Netsukuku як ієрархію, де кожен рівень складений єдиним вузлом. 

 
Рис. 2 — Приклад ієрархічної топології Netsukuku 

  
У цій топології кожен gnode містить чотири вузли, тобто кожна група містить 

чотири елементи. Мережа структурована в 6 рівнях. 
1) Червоні елементи, єдині вузли (рівень 0). 
2) Чотири вузла формують єдину групу вузлів (рівень 1). 
3) Єдиний яскраво-зелений круг — група груп вузлів (рівень 2). 
4) Зелені кола — групи груп груп вузлів (рівень 3). 
5) Темно-синій коло — групи груп груп груп вузлів (рівень 4). 
6) Нарешті, яскравий синій коло — gnode, який містить цілу мережу (рівень 

5). 
7) Давайте призначати числовий ідентифікатор (ID) на кожен (g) gnode, по-

чинаючи з останнього рівня. 
8) В останньому рівні (n) є тільки один гігант gnode, таким чином ми призна-

чимо йому ID “0”. Наш глобальний ідентифікатор буде: 0; 
 в n1 є 256 gnodes, який належить gnode 0 з рівня n, таким чином ми приз-

начаємо їм ідентифікатори від 0 до 255. Глобальний ідентифікатор стає: 

; 
 ми повторюємо крок 2, рекурсивно одержує ідентифікатор цієї форми: 

, ; 
 так як останній рівень завжди 0, ми його опустимо і розглянемо тільки по-

чаткові n рівні. 
У мережі з максимумом 232 вузлів (максимум, дозволений ipv4), було б п'ять 

рівнів (n = 4), де кожен gnode буде складений з 256 вузлів. Тому, ідентифікатор 
буде в звичайній формі IP: 

0 ... 255 • 0 ... 255 • 0 ... 255 • 0 ... 255 
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Наприклад, єдиний вузол рівня 0 з мережі представляється у вигляді 
3 • 41 • 5 • 12 
Тому, кожен gnode мережі належить тільки одній комбінації gnodes з різних 

рівнів. З попереднього прикладу ми маємо: 
 g3 = 3; 
 g2 = 41; 
 g1 = 5; 
 g0 = 12. 
Де кожен gi відповідає gnode ідентифікатору рівня i. Відзначимо, що g0 — іде-

нтифікатор приписаний єдиному вузлу, на рівні 0. Нарешті, ми можемо призначити 
на кожен gnode G, будь-якого рівня, контрольну суму (fingerprint) fg (G), яка іден-
тифікує G унікальним способом, відмінним від його ідентифікатора: у двох різних 
gnodes може бути той самий ідентифікатор, але не та ж сама контрольна сума 
файлу. Правильна контрольна сума файлу — fg (G) = (uptime (G), rid (G)), де rid 
(G) випадково згенерований ідентифікатор під час створення G. Переваги викори-
стання ієрархічної топології зрозумілі. Вузол N, замість того, щоб запам’ятати ін-
формацію про кожному вузлі цілої мережі, зберігає тільки, ту інформацію щодо 
gnodes, яким належить. 

Припустимо у вузла N був цей ідентифікатор: 
g3 • g2 • g1 • g0 

Це збереже в інформацію пам’яті щодо: 
1) 256 єдиних вузлів, які належать тому ж самому gnode рівня 1, або іншими 

словами, 256 вузлів gnode g1; 
2) 256 gnodes gnodes, які належать тому ж самому gnode рівня 2, іншими 

словами, 256 gnodes gnode g2; 
3) Нарешті, 256 gnodes, які належать gnode g3. 
Відзначимо, що, роблячи так, вузол N не бачитиме всі інші gnodes. Не зна-

тиме ніякої інформації щодо вузлів, що належать іншим gnodes рівня 1 відмінних 
від g1. 

Навіть з цієї нестачею знання, як ми побачимо пізніше, вузол N все ще в 
змозі досягти всіх інших вузлів мережі. І на закінчення N потребує тільки в 256n 
записів у картці, замість 232. Щоб роз’яснити ідеї припустимо що кожен запис 
важить один байт. У простій топології ми потребували б 4 гігабайти, в той час як 
в ієрархічній ми потребуємо лише в 256 • 4 b = 1 КБ 

 
Мета 
Мета даної роботи полягає в дослідженні та покращенні алгоритму масшта-

бування в однорангової мережі. В основі даного дослідження лежить мережева 
архітектура Netsukuku. 

Основною метою є моделювання покращеної стратегії вирішення проблеми 
насичуваності, та порівняння її з існуючим алгоритмом Netsukuku. Розглянемо 
детальніше алгоритми, притаманні даній мережевій архітектурі. 

 
Існуюче рішення 
Стратегія вирішення проблеми насичуваності gnodes полягає в тому, щоб 

однорідно поширити вузли: у всього gnodes мережі буде приблизно одна і та ж 
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кількість вузлів будь-який час. Це досягнуто завдяки використання системи, яка 
має вигляд сполучених посудин: 

1. Зчіплюються вузол n (тобто вузол, який приєднується до мережі) ство-

рить набір  містить імена всіх найвищих не насичених gnodes, всього рівня l. n 

може скласти , дивлячись карту своїх сусідів. з  він вибирає , який є 
gnode з найнижчим кількістю вузлів, тобто. 

 

Тоді, він стане новим (g) node рівня l-1 з gnode ; 

2. Припустимо b є bnode gnode рівня 1, і B набір сусідів b, таким чином 

що . Припустимо G (c) є gnode рівня 1 з вузла c і 

 

Якщо , зупинимося тут, іншими словами  є gnode з найнижчим 

число вузлів, тобто . Тоді b стане зчіплюються вузлом, таким чи-
ном це створить новий gnode, або це стане вузлом H, залишивши G. 

Після чого, b повідомить його сусідам, що належить G повторити ту ж саму 
процедуру (деякі сусіди з’єднані з b який зараз є вузлом H, будуть з’являтись 
bnodes G, межуючи з H). Сусід який повідомив що не може виконати цю проце-
дуру, відправить ETP в G, повідомляти іншим вузлам про відхід b з G. 

Приклад: 
Розглянемо наступний сценарій, де у нас є тільки один рівень, насичується 3 

gnodes: 
11.11 ↔22.11 ↔33.11 
Два вузла приєднуються 11. *: 
11.33 ↔11.22 ↔ 11.11 ↔ 22.11 ↔ 33.11 
Правило сполучених посудин застосовано: 
11.33 ↔ 11.22 ↔ 22.22 ↔ 22.11 ↔ 33.11 
Інші два вузли приєднуються 11. *: 
11.55 ↔11.44 ↔11.33 ↔ 11.22 ↔22.22 ↔22.11 ↔33.11 
Ситуація розвивається до 
11.55 ↔ 11.44 ↔11.33 ↔ 22.33 ↔ 22.22 ↔ 22.11 ↔ 33.11 
11.55 ↔ 11.44↔11.33 ↔ 22.33 ↔22.22 ↔ 33.22 ↔ 33.11 
Вузол координатор. Перехід вузлів від gnode А до іншого B, повинен бути 

перетворений в послідовний режим. Вузли не можуть транслювати одночасно, 
тому що, коли вузол n переміщається, він знає | A | і | B |, але це не знає, скільки 
інших вузлів переходить в B і як багато йдуть з A. Таким чином, без послідовного 
впорядкування, занадто багато вузлів може піти з gnode або увійти в інший, не 
дивлячись на правила сполучених посудин. 

Рішення полягає в тому, щоб призначити об’єднання вузлів координатора з 
(G) на кожен gnode будь-якого рівня. Це по суті досягнуто, використовуючи «P2P 
по Ntk»: координатор P2P сервісу створений, і всі вузли є неявними учасниками. 
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У цьому розділі, досить сказати, що наданим gnode G ми можемо досягти своїх 
координаторів вузла з (G). 

 Вузол n увійде в контакт з (G) для будь-якого з таких випадків: 
- n хоче стати вузлом G, якщо |G| задовольняє дана умова  
- n хоче покинути G, якщо |G| задовольняє дана умова  
- n хоче створити новий gnode 
- n хоче знати поточний |G | 
- n виконає відносне дію, тільки якщо (G) відповість ствердно. (G) має 

опрацювати запити послідовним способом, тобто обробку одного запиту і блоку-
вання всіх інших. (G) розгляне запит як категоричний, коли отримає відносний 
ETP, іншими словами поверне зміна після часу очікування, тобто n може спитати 
і надати запит на приєднання до G. Це можливо, не дотримуючись це і з (G), ро-
згляне його як порожній запит після часу очікування 30 секунд, відновлюючи |G|. 

 

Запропонований метод 
При формуванні першого рівня gnode один з node назначається в якості ад-

міністратора мережі. В функції адміністратора входить прийняття рішення щодо 
розділення одної gnode на двоє. Адміністратор має виключити можливість появи 
«висячих вузлів» рис 3. Тобто вузлів, які не під’єднані до своєї gnode. 

 
Рис. 3 — Приклад «висячого» вузла 

 

Принциповою відмінністю запропонованого методу є наявність адміністрато-
ра мережі, який, окрім прийняття рішення щодо розділення gnode, може взяти на 
себе функції видалення з мережі занадто активних/пасивних учасників. Також 
великим плюсом даної системи є те, що вона потребує значно менше ресурсів. 

Введемо таке поняття як «поріг насичення». Поріг насичення — це та кіль-
кість вузлів, при якій адміністратор може прийняти рішення про формування нової 
gnode.  

Приклад: припустимо мережа має адресу 192.168.0.0 і маску під мережі 
255.255.255.0. Отже максимальна кількість вузлів в даній мережі – 254. 

Встановлюємо поріг насичення на рівні 220 вузлів, та таймер на 15 хвилин. 
Це означає, що при кількості node 220 або більше, та при збереженні такої кіль-
кості протягом 15 хвилин gnode розпадеться на двоє. 

Хоча надійність Netsukuku є одним з головних її переваг, проте регулярні ко-
роткочасні підключення можуть значно її завантажити. В громадських місцях час 
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підключення до мережі зазвичай не перевищує 30 хв. Даний підхід дозволяє 
уберегти мережу від регулярної перебудови через короткочасні підключення. 

 
Рис. 4 — Формування нової gnode 

 
Формування нової gnode зображене на рисунку 4. 
• Етап 1 — ненасичена gnode; 
• Етап 2 — насичена gnode; 
• Етап 3 — Формування двох gnode після переходу порогу насичення та за-

кінчення відліку таймеру. 
Перевіримо експериментально твердження про те, що при збільшенні вузлів 

в мережі максимальна затримка зменшується. Тестування проводиться з гене-
рацією випадкової затримки в мережі в діапазоні 1-1000. Максимальна кількість 
вузлів — 250. Результати тестування приведені в табл. 1 та на рис. 5. 

 Як видно з графіку, при досягненні кількості node рівної 150 затримка в 
мережі майже не змінюється. Це означає що оптимальний поріг насичення пот-
рібно брати на рівні 150-170 node в одній gnode. Використовуючи такий підхід 
можливо уберегти мережу від повного насичення. Адже ймовірність одночасного 
підключення 100 пристроїв до мережі занадто мала. 

 
Таблиця 1 — Дослідження залежності затримки від кількості вузлів 

Номер досліду Кількість вузлів в мережі Максимальна затримка 
1 10 1283 
2 20 472 
3 40 264 
4 80 206 
5 100 110 
6 150 88 
7 200 68 
8 230 73 
9 250 70 
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Рис. 5 — Залежність затримки від кількості вузлів 

 
Порівняння існуючого та покращеного алгоритму масштабування 
Існуючий алгоритм Netsukuku передбачає прийняття рішення щоразу при пі-

дключенні нового node в gnode. Тобто сигнал має пройти шлях від точки підклю-
чення до адміністратора мережі, який прийме рішення щодо підключення нового 
вузла. При під’єднанні одночасно декількох вузлів, вони стають в чергу FIFO, 
тобто кожен наступний член черги має дочекатись підключення попереднього. 

У випадку покращеного алгоритму така затримка не потрібна. Час, що затра-
чається на підключення вузла до мережі — це час оповіщення найвіддаленішого 
вузла мережі про нове підключення. Промоделювавши дану ситуацію ми отри-
муємо наступне: 
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Рис. 6 — Залежність затримки від кількості вузлів 
 

 При підключенні 10 вузлів до мережі спостерігається значне збільшення 
часу при використанні існуючого алгоритму, в цей же час графік залежності часу 
підключення від кількості вузлів при застосуванні покращеного алгоритму пред-
ставляє майже пряму лінію. 

 Припустимо що при підключенні 8 вузла в мережі gnode наступає поріг 
насичення. Тобто для підключення нового вузла треба розділити існуючу gnode 
на 2 незалежні gnode. Результати моделювання представлені на рис 7. 

 

Рис. 7 — Моделювання переходу порогу насичення 
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Час, що витрачається на 8 кроці складається з декількох компонентів: 
– Час сповіщення вузла-адміністратора про нове підключення; 
– Час прийняття рішення щодо розділу gnode надвоє; 
– Час, що використовується для призначення адміністратора нової gnode; 
– Час сповіщення всіх вузлів про зміну їх адрес; 
 Як бачимо, навіть при переході порогу насичення, час що потрібен для 

відновлення працездатності нових мереж значно менший за час, що потребує 
існуючий алгоритм. 

 
Висновки 
Експериментальне дослідження існуючого та покращеного алгоритму масш-

табування для мережі Netsukuku, шляхом їх комп'ютерного моделювання, про-
демонструвало, що покращений алгоритм є на порядок ефективніше у випадку 
одночасного підключення багатьох вузлів до мережі, адже при використанні пок-
ращеного алгоритму зникає необхідність в черзі. При послідовному та неодноча-
сному підключенні вузлів обидва алгоритми в рівній мірі забезпечують швидко-
дію системи, проте існуючий алгоритм більш вимогливий до ресурсів системи. 

На сьогоднішній швидкодія є основною вимогою до мережі. З появою опто-
волокна зникла проблема в затримці середовища, а стандарти 802.11n та 
802.11ac значно прискорив швидкість передачі даних у бездротовій мережі. Про-
те проблеми пов’язані з масштабованістю мережі та динамічною маршрутизаці-
єю все ще залишаються актуальними. 

Результати даної роботи показали ефективність запропонованого алгоритму 
масштабування та підтвердили загальну ефективність та відмовостійкість мере-
жевої архітектури Netsukuku. 
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УДК 004.65                    О.О. Максимчук 
 

BIG DATA. MAP REDUCE. АРХІТЕКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ  
У ПОРІВНЯННІ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ СУБД 

 
 Дискретне зростання колосальних обсягів інформації вимагає ретельно-

го вивчення, бо в найближчому майбутньому, саме вміння професійно справ-
лятися з Big Data дозволить будь-якому фахівцеві вивести рівень продуктив-
ності своєї організації на нову сходинку.   

Так само, відповідно до вищезгаданої доповіді, більшу частину інформації, 
близько 60%, займає комерційний сектор, де Big Data стане незамінним поміч-
ником в просуванні продуктів, спілкуванні з користувачами, накопиченні попе-
реднього досвіду колег і конкурентів та багато іншого. З огляду на зазначені 
тенденції, потреба в аналітиці великих обсягів даних, таких як не структуро-
вана інформація з соціальних мереж, логи веб-запитів, значно збільшилася і 
актуальна, така інформація вимагає абсолютно іншого підходу, що спонукає 
до вдосконалення методик вирішення цієї потреби 

Ключові слова. Big Data, паралельні бази даних, MapReduce, великі об’єми 
даних, порівняння СУБД,  Ноди,  Map, Reduce, worker node. 

 
Мета роботи 
Аналіз та дослідження застосування паралельних СУБД і MapReduce. Порів-

няння функціональності та напрямку використання паралельних СУБД та 
MapReduce. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
MapReduce — модель (фреймворк) розподілених обчислень, представлена 

компанією Google, яка використовується для паралельних обчислень деяких на-
борів розподілених завдань з використанням великої кількості комп'ютерів (зва-
них «нодами»), що утворюють кластер над дуже великими, кілька петабайт, на-
борами даних в комп'ютерних кластерах. 

Робота MapReduce складається з двох кроків: Map і Reduce, названих так за 
аналогією з однойменними функціями вищого порядку, map і reduce. На Map-
кроці відбувається попередня обробка вхідних даних. Для цього один з комп'ю-
терів (званий головним вузлом — master node) отримує вхідні дані задачі, розді-
ляє їх на частини і передає іншим комп'ютерам (робочим вузлам — worker node) 
для попередньої обробки. 

На Reduce-кроці відбувається згортка попередньо оброблених даних. Голов-
ний вузол отримує відповіді від робочих вузлів і на їх основі формує результат — 
рішення задачі, яка спочатку формулювалася. 

Перевага MapReduce полягає в тому, що він дозволяє розподілено виробля-
ти операції попередньої обробки і згортки. Операції попередньої обробки пра-
цюють незалежно один від одного і можуть проводитися паралельно (хоча на 
практиці це обмежено джерелом вхідних даних і / або кількістю використовува-
них процесорів). Аналогічно, безліч робочих вузлів можуть здійснювати згортку — 
для цього необхідно лише щоб все результати попередньої обробки з одним 
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конкретним значенням ключа оброблялися одним робочим вузлом в один мо-
мент часу. Хоча цей процес може бути менш ефективним у порівнянні з більш 
послідовними алгоритмами, MapReduce може бути застосований до великих об-
сягів даних, які можуть оброблятися великою кількістю серверів. Так, MapReduce 
може бути використаний для сортування петабайта даних, що займе всього ли-
ше кілька годин. Паралелізм також дає деякі можливості відновлення після част-
кових збоїв серверів: якщо в робочому вузлі, що виробляє операцію попередньої 
обробки або згортки, виникає збій, то його робота може бути передана іншому 
робочому вузлу (за умови, що вхідні дані для проведеної операції доступні). 

Фреймворк в великій мірі заснований на функціях map і reduce, широко вико-
ристовуваних у функціональному програмуванні, хоча фактично семантика 
фреймворка відрізняється від прототипу.  

Хоча паралельні СУБД можуть впоратися з тим же семантичним робочим 
навантаженням, що і MR, регулярно згадуються кілька класів додатків, для яких 
краще підходить модель MR, а не СУБД. 

 
Напівструктурні дані 
На відміну від СУБД, системам MR не потрібно, щоб користувачі визначали 

схеми своїх даних. Тому такі системи легко зберігають і обробляють так звані 
«напівструктуровані» («semistructured») дані. З досвіду, такі дані часто мають 
вигляд пар «ключ-значення», де число атрибутів, присутніх в записах, змінюєть-
ся. Цей стиль даних типовий для журналів Web-трафіку, що походять з різних 
джерел. 

 
Виробнича експлуатація при обмеженому бюджеті 
Ще однією перевагою систем MR є те, що майже всі вони створені в проек-

тах open source і доступні повністю безкоштовно. СУБД і, зокрема, паралельні 
СУБД коштують недешево. Хоча, наскільки відомо, є хороші одновузлові рішен-
ня з відкритими початковими текстами, надійна паралельна СУБД, яка підтриму-
ється спільнотою open source, відсутня. Корпоративні користувачі з високим рів-
нем потреб і великим бюджетом можуть дозволити собі платити за комерційну 
систему і за всі інструментальні засоби, підтримку і обслуговування, користувачі 
з більш помірними бюджетом або рівнем вимог вважають більш привабливими 
системи з відкритими вихідними текстами. 

 
Архітектурні елементи 
За своєю природою модель MR добре підходить для середовищ розробки 

з невеликим числом програмістів і обмеженою прикладної областю. Однак це 
відсутність обмежень може не підійти для довготривалих і більших проектів. 

 
Підтримка схеми 
Для паралельних СУБД потрібно, щоб дані підбудовувалися під реляційну 

парадигму рядків і стовпців. На відміну від цього, в моделі MR не потрібно, щоб 
файли даних відповідали будь-якій схемі, визначеною з використанням реляцій-
ної моделі даних. Іншими словами, MR-програміст вільний структурувати свої 
дані будь-яким чином або навіть залишити їх взагалі не структурованими. 
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Можна подумати, що відсутність жорсткої схеми автоматично робить MR 
кращим варіантом. Наприклад, SQL часто критикують за те, що від програміста 
потрібна специфікація «форми» даних на мові визначення даних. З іншого боку, 
MR-програмістам часто доводиться писати свої власні парсери, щоб витягти від-
повідну семантику зі своїх вхідних записів, а для цього доводиться виконати, по 
крайній мірі, не менший обсяг роботи. Але у разі відмови від використання схеми 
для великих наборів даних є й ряд потенційних проблем. 

 

Індексація 
У всіх сучасних СУБД для прискорення доступу до даних використовуються 

індекси на основі хешування або B-дерев. Якщо пошук на деяку підмножину за-
писів (наприклад, записи співробітників, які отримують зарплату більше певної 
суми), то використання відповідного індексу скорочує область пошуку. Крім того, 
в більшості систем баз даних для однієї таблиці підтримується кілька індексів. 
Таким чином, оптимізатор запитів може прийняти рішення про те, який індекс 
слід використовувати для виконання даного запиту, або ж віддати перевагу про-
вести для цього простий послідовний пошук. 

Унаслідок граничної простоти моделі MR в інфраструктурі MR вбудовані інде-
кси не підтримуються. Програмісти повинні самі реалізовувати всі індекси, які мо-
жуть знадобитися для прискорення доступу до даних, в своїх програмах. Це не-
просто, оскільки потрібно ще інструментований механізми вибірки даних інфра-
структури, щоб в них використовувалися ці індекси при поширенні даних в викону-
вані екземпляри Map. І знову, незважаючи на те, що кожному MR-програмісту до-
водиться заново реалізовувати одну і ту ж базову функціональну можливість, ця 
стратегія є прийнятною, якщо не потрібно спільне використання індексів декілько-
ма програмістами. 

Якщо ж спільне використання індексів потрібно, то серед програмістів по-
винні поширюватися специфікації існуючих індексів і інструкції по їх використан-
ню. Знову ж таки, краще було б зберігати цю інформацію про індекси в стандар-
тній формі в системних каталогах, щоб програмісти могли отримувати потрібні їм 
знання через звичайні запити. 

 

Модель програмування 
Бажано писати програму для доступу до даних в СУБД таким чином: 
1. формулюючи свою потребу, а не уявляючи алгоритм її задоволення (ре-

ляційний підхід); 
2. представляючи алгоритм доступу до даних. 
За відомостями з спільноти MR, в ньому широко поширене спільне викорис-

тання фрагментів коду MR, призначених для виконання  завдань, які часто зу-
стрічаються, таких як з'єднання наборів даних. Для полегшення ноші повторної 
реалізації завдань, що повторюються співтовариство MR переходить до викори-
стання високорівневих мов, що реалізуються на основі поточного інтерфейсу, 
щоб перенести ці функціональні засоби в систему підтримки часу виконання. 
В цьому напрямку примітними проектами є Pig і Hive. 

Розподіл даних 
Загально прийнята точка зору щодо великомасштабних баз даних полягає в 

тому, що обчислення слід виконувати поряд з даними, і що не слід пересилати 
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об'ємні дані до місця їх обробки. Іншими словами, краще послати по мережі не-
велику програму на вузол з даними, ніж імпортувати з нього великий обсяг да-
них. У паралельних СУБД з користю застосовується знання про розподіл даних і 
їх розташування: паралельний оптимізатор запитів намагається балансувати 
обчислювальну навантаження, мінімізуючи при цьому обсяг даних, переданих по 
мережі, яка з'єднує вузли кластера. 

За винятком початкового планування розташування примірників Map, MR-
програміст повинен виконувати ці завдання вручну. Наприклад, припустимо, що 
користувач пише MR-програму з двох частин для обробки набору документів. 
Спочатку функція Map сканує документи і створює гістограму вживані слова. По-
тім ці документи передаються функції Reduce, яка групує файли за іменами сай-
тів, звідки вони походять. 

 
Гнучкість 
Незважаючи на широке поширення мови SQL, його недоліками є недостат-

ньо зручні виразні засоби. Деякі люди вважають, що в 1970-х співтовариство баз 
даних допустило помилку, сфокусувавшись на підмовою даних, які можна було б 
вбудовувати в будь-яку мову програмування, замість того щоб постаратися до-
дати до всіх мов високорівневі засоби доступу до даних. На щастя, розробники 
нових середовищ розробки додатків, таких як Ruby on Rails і LINQ, починають 
змінювати цю ситуацію, використовуючи нові функціональні можливості мов про-
грамування для реалізації деякого патерну об'єктно-реляційного відображення. 
Ці середовища програмування дозволяють розробникам отримувати користь від 
надійних технологій СУБД, не обтяжуючи себе написанням складних виразівна 
SQL. 

Прихильники MR стверджують, що SQL не забезпечує універсальності, вла-
стивої MR. Але майже у всіх основних СУБД (комерційних і категорії open-source) 
тепер забезпечується підтримка в SQL визначаються користувачами функцій, 
збережених процедур і визначаються користувачами агрегатів. Все це не має 
універсальністю MR,але сприяє підвищенню рівня гнучкості систем баз даних. 

 
Відмовостійкість 
У середовищах MR підтримується більш складна модель обробки збійних си-

туацій, ніж в паралельних СУБД. Хоча в обох класах систем використовується де-
яка форма реплікації для обробки відмов дисків, в підході MR використовуються 
набагато більш досвідчені методи обробки відмов вузлів при виконанні MR-
обчислень. Якщо в системі MR через відмову вузла не вдається виконати деяку 
одиницю роботи (тобто обробку блоку даних), то планувальник MR може автома-
тично перезапустити цю задачу в резервному вузлі. Ця гнучкість частково випли-
ває з того, що вивідні файли фази Map локально матеріалізуються, а не переда-
ються в вузли, які виконують завдання Reduce, в потоковому режимі. Аналогічно, в 
конвеєрах завдань MR, проміжні результати на кожному кроці матеріалізуються в 
файли.  

Це відрізняється від підходу паралельних СУБД, в яких у збійних ситуаціях 
неможливо перезапускати більші одиниці роботи (тобто транзакції). Цей підхід 
частково обґрунтовується тим, що СУБД в міру можливості уникають збережен-
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ня на диску проміжних результатів. Тому, якщо під час виконання будь-якого 
складного запиту відбувається відмова якого-небудь одного вузла, то необхідно 
повторити виконання всього запиту цілком. 

 
Висновки і перспективи подальших розробок у даному напрямку 
MapReduce краще використовувати для сортування дуже великого об’єму  

даних. На відміну від СУБД, системами MR легко зберігати і обробляти так звані 
«напівструктуровані» дані. 

Після часткових збоїв серверів у середовищах MR є можливість реалізову-
вати більш складну модель обробки збійних ситуацій, ніж в паралельних СУБД. 

Модель MR добре підходить для розробки з невеликим числом програмістів і 
обмеженою прикладної областю, але може не підійти для довготривалих і біль-
ших проектів. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
На сьогодні спостерігається бурхливий розвиток технологій інтелектуального 

аналізу даних (ІАД), поява яких в першу чергу пов’язана з активним розвитком 
технології Data Mining, яка об’єднає можливості використання добре відомих ме-
тодів математичної статистики та машинного навчання для вирішення завдань 
по отриманню управлінських рішень у системах підтримки прийняття рішень Са-
ме це підтверджує практичну актуальність та перспективність обраного напрямку 
досліджень — розробки моделей та методів аналізу надвеликих обсягів інфор-
мації за певним напрямком аналітичної діяльності. 

У статі пропонуються підхід до використання методів  ІАД для цілій оціню-
вання та вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності освітнього 
простору вищого навчального закладу (ВНЗ). Існуючий підхід до керування якіс-
тю освіти у ВНЗ має важливий недолік: низький та значно поверхневий рівень 
аналітичної обробки даних навчального процесу, пов’язаний з недосконалістю 
механізмів збору, а головне — спрощеною процедурою обробки інформації по 
виявленню загального рівня підготовки випускників, відповідності їх знань та на-
вичок реаліям професійного ринку та  успішного працевлаштування.  

На даний момент програма навчання у ВНЗ України кожний рік підлягає ряду 
змін, що цілком зрозуміло у швидко розвиваючомуся сучасному  світі. Кожен на-
ступний рік студенти одного курсу можуть навчатися за програмою, що містить 
набір дисциплін та матеріалу, що викладається в рамках однієї дисципліни, який 
відрізняється від того, що вивчали їх попередники рік тому.  

Загально прийнято успішність роботи окремого вищого навчального закладу 
та всієї системи освіти окремої країни в цілому оцінювати у відсотках загальної 
та фахової працевлаштованості випускників ВНЗ та визнання рівня їх підготовки 
високим провідними профільними організаціями, компаніями та досліджуваль-
ними центрами. 

Одним з найефективніших механізмів підвищення цієї успішності є викорис-
тання інтелектуальних алгоритмів обробки інформації, які могли б надати наочні 
та зрозумілі результати для прийняття рішень з ціллю вдосконалення навчального 
процесу.  

ВНЗ зберігають значні об’єми даних про наукову діяльність студентів та їх 
успішність. Зазвичай дані про успішність студентів фіксуються згідно кредитно-
модульної системи освіти, та в основному використовуються для статистичної 
звітності та ранжування по середньому балу студентів за весь період навчання. 
Однак при такому підході абсолютно ігнорується процедури оцінювання картини 
рівня успішності самих змін, внесених до навчальної програми та покращення 
роботи ВНЗ, а також ні яким чином не враховується динаміка успішності та інди-
відуальні схильності конкретних студентів. Такий підхід зрозумілий, оскільки ви-
користання людських ресурсів для такого аналізу не є розумним. 
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Однак ці дані можуть оброблятися та використатися для визначення тенде-
нцій та напрямків покрашення підготовки спеціаліста на основі вироблення алго-
ритмів аналітичних залежностей з використанням апарату нечітких логік та фор-
мування на його основі висновків з щодо успішності та затребуваності випускни-
ків ринком праці [3]. 

Побудова  засобів автоматизації вироблення рекомендації за аналізом над-
великих даних потребує більш чіткого та поглибленого оцінювання існуючих ме-
тодів технології Data Mining. Наведемо їх скорочений огляд. 

 

Порівняльна характеристика методів Data Mining 
Більшість аналітичних методів, що використовуються в технології Data Mining — 

це відомі математичні алгоритми і методи. Новим в їх застосуванні є можливість 
їх використання при вирішенні тих чи інших конкретних проблем, обумовлена 
можливостями, що з'явилися технічних і програмних засобів. Слід зазначити, що 
більшість методів Data Mining були розроблені в рамках теорії штучного інтелекту. 

Метод являє собою норму або правило, певний шлях, спосіб, прийом рішень 
задачі теоретичного, практичного, пізнавального, управлінського характеру. 

Різні методи Data Mining характеризуються певними властивостями, які мо-
жуть бути визначальними при виборі методу аналізу даних. Методи можна порі-
внювати між собою, оцінюючи характеристики їх властивостей. 

Основні властивості і характеристики методів Data Mining: точність, масшта-
бованість, інтерпритованість, перевіряємість, трудомісткість, гнучкість, швидкість і 
популярність. 

Масштабованість — властивість обчислювальної системи, що забезпечує 
передбачуваний ріст системних характеристик, наприклад, швидкості реакції, 
загальної продуктивності та ін., При додаванні до неї обчислювальних ресурсів. 

 

Таблиця 1 — Порівняльна характеристика методів Data Mining [3] 
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У табл. 1 наведено порівняльну характеристику деяких поширених методів. 
Оцінка кожної з характеристик проведена наступними категоріями, в порядку 
зростання: надзвичайно низька, дуже низька, низька / нейтральна, нейтральна / 
низька, нейтральна, нейтральна / висока, висока, дуже висока. 

Як видно з розглянутої таблиці, кожен з методів має свої сильні і слабкі сто-
рони. Але жоден метод, який б не була його оцінка з точки зору властивих йому 
характеристик, не може забезпечити вирішення всього спектру завдань Data 
Mining. 

Спираючись на дану характеристику, а також на специфіку  вхідних даних, 
зроблено висновок, що найбільш ефективним для задачі підвищення ефектив-
ності навчального процесу у ВНЗ буде метод побудови дерев рішень. 

 
Дерева рішень. Огляд типів задач 
Дерева рішень — це спосіб представлення правил в ієрархічній, послідовної 

структурі, де кожному об'єкту відповідає єдиний вузол, що дає рішення[4]. 
Під правилом розуміється логічна конструкція, представлена у вигляді «якщо 

... то...». 
Область застосування дерева рішень в даний час широка, але все завдання, 

які вирішуються цим апаратом можуть бути об'єднані в наступні три класи: 
Опис даних: Дерева рішень дозволяють зберігати інформацію про дані в 

компактній формі, замість них ми можемо зберігати дерево рішень, яке містить 
точний опис об'єктів. 

Класифікація: Дерева рішень відмінно справляються з завданнями класифі-
кації, тобто віднесення об'єктів до одного з заздалегідь відомих класів. Цільова 
змінна повинна мати дискретні значення. 

Регресія: Якщо цільова змінна має безперервні значення, дерева рішень до-
зволяють встановити залежність цільової змінної від незалежних (вхідних) змін-
них. Наприклад, до цього класу належать задачі чисельного прогнозування (пе-
редбачення значень цільової змінної). 

 

 
Рис 2 — Приклад дерева прийняття рішень 
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Більшість з відомих алгоритмів є «жадібними алгоритмами». Якщо один раз 
був обраний атрибут, і по ньому було вироблено розбиття на підмножини, то ал-
горитм не може повернутися назад і вибрати інший атрибут, який дав би краще 
розбиття. І тому на етапі побудови можна сказати дасть обраний атрибут, в кін-
цевому підсумку, оптимальне розбиття. 

Пропонується у практичної реалізації експертної системи використати алго-
ритм C4.5 [5], який є вдосконаленою версією алгоритму ID3 (Iterative 
Dichotomizer) та використовує теоретико-інформаційний підхід. Для вибору най-
більш підходящого атрибута оцінювання характеристик навчального процесу 
пропонується наступний критерій: 

Gain(X)=Info(T)−Infox(T), 

де Info(T) — ентропія множини T, а 

Infox(T)=∑i=1n Ti T Info(Ti), 

Множини T1, T2, ... Tn отримані при розбитті вихідного безлічі T з перевірки 
X. Вибирається атрибут, що дає максимальне значення за критерієм. 

Вперше цей захід було запропоновано Р. Куінленом в розробленому ним ал-
горитмі ID3. Крім вищезгаданого алгоритму C4.5, є ще цілий клас алгоритмів, які 
використовують цей критерій вибору атрибута. 

За наведеним алгоритмом та можливостями його використання для задачі 
оцінювання ефективності організації навчального процесу у ВНЗ було розробле-
но програмний продукт який надає можливість збору, генерації та обробки ста-
тистичних даних вищого навчального закладу з метою їх інтелектуального аналі-
зу алгоритмами технології Data Mining. 

Запропоноване рішення щодо використання технології  «Data Mining» для 
створення системи аналітичної оцінки успішності студентів та коригування коле-
ктивного та індивідуального навчально процесу, враховуючи ситуацію на фахо-
вих ринках праці та вимоги роботодавців, а також, по можливості, оцінки індиві-
дуальних особливостей студентів. Використання подібної системи сприятиме 
підвищенню рівня освіти, професійної підготовки, працевлаштованості, і, як на-
слідок — підвищення економічного та соціального рівня країни. 

Під час розробки та тестування програмної системи визначено задачі, що 
мають бути вирішені у рамках підвищення ефективності освітнього процесу та 
протестоване обрані алгоритми у вирішенні цих задач. 

Програма має значний потенціал для розвитку і може знайти використання у 
майбутньому. Робота знаходиться у дослідницької експлуатації та доопрацю-
ються технології визначення експертних оцінок для вироблення рекомендацій. 
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УДК 004.67 
Методы екстракции структурированных данныхс ВЕБ-страниц. А.А. Крамов, 

С.Д. Погорелый // Вестник Университета «Украина», серия Информатика, вычи-
слительная техника и кибернетика, №1 (19), 2017. — С. 4–10. 

Методы экстракции структурированных данных с веб-страниц используются 
для выделения данных среди множества HTML-страниц. Учитывая постоянное 
увеличение количества информации и отсутствие стандартизированного фор-
мата представления данных в сети Internet, стоит обратить внимание на неконт-
ролируемые методы экстракции данных, в которых отсутствует анализ разметки 
веб-страниц пользователем самостоятельно. Неконтролируемые методы экст-
ракции данных позволяют выявить данные среди множества веб-страниц, сфо-
рмированных общим сценарием, но разными наборами данных. 

В работе проанализированы основные методы экстракции структурирован-
ных данных из множества веб-страниц. Рассмотрена классификация методов по 
степени автоматизации (фактора влияния пользователя) процесса формирова-
ния шаблона. Подробно описаны принципы работы неконтролируемых методов 
(Roadrunner, FiVaTech, Trinity), рассмотрены их преимущества и недостатки. 
Обоснованы преимущества использования метода Trinity по сравнению с други-
ми методами. 

Библ. 6, ил. 2. 
Ключевые слова: экстракция данных; методы экстракции данных; классифи-

кация методов экстракции данных; генерация шаблона веб-страниц; тернарное 
дерево HTML-страницы; формирование регулярного выражения. 

 
УДК 981.3 
О вихревой природу потока крови в корне аорты. Е.А. Настенко // Вестник 

Университета «Украина», серия Информатика, вычислительная техника и кибе-
рнетика, №1 (19), 2017. — С. 15–19. 

Рассматривается движение крови на выходе из левого желудочка и входе в 
аорту. Математическая модель этого процесса описывается системой диффе-
ренциальных уравнений Навье — Стокса в квазилинейных приближении с соот-
ветствующими начальными и граничными условиями. Для поиска решения этой 
системы предложено сетод численно-аналитический итерационный сетод, что 
грунтцеться на применении интенральних преображающей по времени и про-
странственными переменными. Приведены результаты численно-
аналитического моделирования. 

Библ. 1, ил. 6. 
Ключевые слова: Вихревые потоки, левый желудочек, корень аорты, интег-

ральные преобразования, итерационная процедура. 
 
УДК 621.391 
Проектирование цифровых эквалайзеров в среде пакета схемотехнического 

моделирования Micro-Cap. В.Г. Артюхов, А.А. Бритов. О.А. Капшук // Вестник 
Университета «Украина», серия Информатика, вычислительная техника и кибе-
рнетика, №1 (19), 2017. — С. 20–26. 
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Предлагается процедура расчета цифрових фильтров, предназначенных 
для построения аудио эквалайзеров, в среде пакета схемотехнического моде-
лирования Micro-Cap. Расчет выполняется методом аналогового прототипа с 
билинейным z-преобразованием. Все необходимые для реализации эквалайзе-
ра цифровые фильтры представляются в виде макроопределений, параметрами 
которого являются частота среза (для фильтров низких частот и фильтров вы-
соких частот) или центральная частота (для полосовых цифровых фильтров), 
добротность и уровень подъема или спада амплитудно-частотной характеристи-
ки в заданной полосе частот. Результаты расчетов проверяются путем модели-
рования цифровых эквалайзероов, построенных с использованием макросов. 

Библ. 9, ил. 4, табл. 2. 
Ключевые слова: эквалайзер, цифровой фильтр; передаточная функция; 

билинейное z-преобразование; макроопределение; Micro-Cap. 
 
УДК 519.237.8 
Aналіз станів системи кровообігу у студентів в просторі параметрів залежно 

артеріальний тиск — пульс Е.А. Настенко, А.Л. Бойко, В.А. Павлов, В.С. Уманець // 
Вестник Университета «Украина», серия Информатика, вычислительная техника и 
кибернетика, №1 (19), 2017. — С. 27–20. 

В роботі розглянуто задачу виділення кластерів станів системи кровообігу у 
студентів в просторі параметрів лінійної залежності артеріальний тиск — пульс. 
Для вирішення завдання використовується алгоритм нечітких k-середніх з обме-
женою кількістю об'єктів робочих множин, які формують кластери. Запропонова-
ний алгоритм узагальнює метод k-середніх для формування кластерів довільної 
форми. Отримані кластери характеризують особливості співвідношень характе-
ристик серцево-судинної системи через параметри їх залежностей. 

Библ. 11, іл. 4 
Ключові слова: кластер, центр ваги, нечітка модель, серцево-судинна систе-

ма, лінійна регресія, простір параметрів, проба Мартіне, метод повного зв'язку. 
 
УДК 632.51 
Ппрогнозируемый оптимальным по затратам топлива управление нестацио-

нарных системами. В.М. Игнатенко, М.И. Волченко // Вестник Университета «Ук-
раина», серия Информатика, вычислительная техника и кибернетика, №1 (19), 
2017. — C. 33–36. 

Рассмотрены проблемы построения оптимального по затратам топлива 
управления нестационарными динамическими системами. Приведены аналитичес-
кий обзор современного состояния проблемы, решается, доказано необходимые 
и достаточные условия существования оптимального по затратам топлива сис-
тем управлиняя.  

Библ. 5, ил. 1. 
Ключевые слова: Нестационарная система управления, принцип максимума. 
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УДК 532.522 
Kомпьютерное моделирование движения полимерной массы и задачи 

управления процесс покрытия кабеля. В.М. Болховитин, К.Х. Зеленский // Вест-
ник Университета «Украина», серия Информатика, вычислительная техника и 
кибернетика, №1 (19), 2017. — C. 37–40. 

Сформулирована задача оптимального управления процессом полимерного 
покрытия кабельных изделий как багаторивнену автоматизированную систему 
управления производством кабельных изделий. Выполнено компьютерное мо-
делирование решения нелинейной задачи по определению температурного по-
ля расплава полимерной массы и скорости ее распространения вдоль кабеля. 

Библ. 1, ил. 4. 
Ключевые слова: автоматизированная система управления, экструдер, ин-

тегральные преобразования, итерационная процедура, полимерное покрытие, 
кабель. 

 
УДК 532.523 
Компъютерные и аналитические расчеты по повышению эффективности 

очистки циклонного каплеуловителя угольного парового котла «БКЗ-160-100ПТ» 
Краматорской ТЭЦ. С.И. Приемов, В.И. Рыжов, А.Г. Тимошенко // Вестник Уни-
верситета «Украина», серия Информатика, вычислительная техника и киберне-
тика, №1 (19), 2017. — C. 41–48. 

В результате компъютерных и аналитических расчетов, обоснована возмо-
жность повышения эффективности очистки дымових газов от золы  котла «БКЗ–
160–100ПТ» с уровня 96% (для типовой системы очистки в трубе Вентури и кап-
леуловителе циклонного типа) до уровня 98% и выше при ее модернизации за 
счет размещения генератора турбулентности газового потока во входном патру-
бке каплеуловителя циклонного типа. 

Библ. 10, ил. 4 
 
УДК 532.529 
Ипользование положений стандарта isa-88 на примере разработки системы 

управления вапкуум-выпарным аппаратом в сахарном прозводстве. Л.А. Самсо-
ненко, Л.Ю. Юрчук // Вестник Университета «Украина», серия Информатика, вы-
числительная техника и кибернетика, №1 (19), 2017. — C. 49–56. 

В статье рассмотрены вопросы методологии внедрения положений между-
народного стандарта автоматизации периодических процессов ISA-88. Рассмот-
рены основные положения стандарта, терминология. Показана технология раз-
работки одного из основных элементов — руководящего рецепта на примере 
автоматизации участка кристаллизации сахарного производства. Определены 
основные преимущества использования подхода к автоматизации в соответст-
вии со стандартом ISA-88. 

Библ.14, ил.5 
Ключевые слова: ISA-88, рецепт, автоматизация вакуум-испарительный ап-

парат, утфель, сахарное производство. 
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УДК 504 
Tехнологические способы определения комплексной оценки качества теп-

ловых сетей Л.А. Слободянюк // Вестник Университета «Украина», серия Инфо-
рматика, вычислительная техника и кибернетика, №1 (19), 2017. — C. 57–61. 

Определение объемов потребления тепловой энергии и состояния тепло-
вых сетей является взаимозависимым и важной задачей для сферы жилищно-
коммунального хозяйства. Задача мониторинга потребления энергоресурсов 
базируется на показателях объемов потребления и оценки состояния тепловых 
сетей. В данной работе основное внимание сосредоточено на проблеме создания 
методики мониторинга потребления энергоресурсов с учетом показателей сос-
тояния тепловой сети, разработка средств оценки состояния элементов тепло-
вых сетей с помощью методов экспертного оценивания. Все приведенные мате-
риалы являются теоретически обоснованным исследованием Ходашинського 
И.А. в его работе «Идентификация нечетких систем: методы и алгоритмы». В 
данной работе его подходы применены для расчетов коэффициентов оценки 
состояния элементов тепловой сети. Использованы такие технологии, как среда 
разработки microsoft visual studio, API, windows forms, библиотека 
microsoft.Office.Interop.Excel.Dll, графический редактор acdsee PRO 8. Создан 
программный продукт, который решает задачу нахождения комплексной качест-
венной экспертной оценки состояния тепловой сети. 

Библ. 21, ил. 1, ил. 
Ключевые слова: тепловые сети, коэффициент дефектности, экспертная 

оценка состояния, программное обеспечение, нечеткая логика, язык С#. 
 
УДК 504 
Машинное обучение при ориентировании на местности. С.М. Недашковький, 

Б.М. Недашковький // Вестник Университета «Украина», серия Информатика, 
вычислительная техника и кибернетика, №1 (19), 2017. — С. 66–724. 

При ориентирования на местности исследованы принципы машинного обу-
чения. Раскрыты механизмы реализации алгоритма k-ближайших соседей, мно-
гослойного персептрона и метод опорных векторов. Отмечается, что общая сис-
тема ориентирования на местности основывается на трех основных подсисте-
мах: предварительная обработка изображения, подконтрольное обучение и ре-
зультат обучения. Определены базовые основы сегментирования полученных 
изображений и указаны недостатки каждого из классификаторов. 

Библ. 8, ил. 3. 
Ключевые слова. Машинное обучение, многослойный персептрон, нейрон-

ная сеть, ориентирование на местности, сегментация, классификация, алгоритм, 
изображения. 

 
УДК 004.9 
Применение ПЛИС технологий для разработки электрокардиограф В.М. Бо-

ндаренко, В.В. Коваленко // Вестник Университета «Украина», серия Информа-
тика, вычислительная техника и кибернетика, №1 (19), 2017. — C. 77–80. 

В работе определены потребности современных людей в автономном кардиог-
рафе для постоянного и оперативного контроля состояния сердечно-сосудистой 
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системы и автоматической постановки диагноза. Проведен обзор разновидностей 
ПЛИС и определены их преимущества и недостатки для проектирования портатив-
ных кардиографов. Приведены примеры использования ПЛИС в медицинском обо-
рудовании. Определены критерии при выборе ПЛИС для разработки автономного 
кардиографа. 

Библ. 3. 
Ключевые слова: автономный кардиограф, ПЛИС, цифровая обработка сигна-

лов. 
 
УДК 514.747 
Обоснование, алгоритмизация и программирование методики моделирова-

ния деталей для рационализации схем раскроя листовых материалов на детали 
обуви. Т.М. Гаврилов // Вестник Университета «Украина», серия Информатика, 
вычислительная техника и кибернетика, №1 (19), 2017. — С. 81–86. 

На современных обувных производствах для выполнения раскройных работ 
используется современное высокоточное раскройное оборудование. Поэтому и 
схемы раскроя должны быть максимально точными и рациональными, то есть 
быть максимально безотходными. Проектируяя схему, на экране монитора мож-
но увидеть ее недостатки: пустые места, в которые можно вставить деталь, за-
зоры между деталями и тому подобное. Можно также понять, что, если придать 
деталям более сглаженную форму, освободится свободное пространство для 
более рацционального использования материала для раскроя. Именно для реа-
лизации алгоритмов интерполяции проведена эта исследовательская работа и 
написана данная статья. 

Библ. 4, ил. 5. 
Ключевые слова: разработка, алгоритм, методика, идентификация вер-

шин, перену мерация вершин, интерполяция, САПР. 
 
УДК 004.056 
Помехоустойчивое кодирование в спутниковых системах передачи данных. 

Д.В. Макоивец, С.С. Забара // Вісник Університету «Україна», серія: інформати-
ка, обчислювальна техніка та кібернетика, №1, 2017.—С. 87–91. 

В статье описаны причины распространения спутниковых систем связи и 
перспективы их применения. Проведен обзор распространенных спутниковых 
систем передачи данных и определены требования к спутниковому каналу связи 
для обеспечения приемлемого качества связи. Аргументированно актуальность 
поиска путей усиления помехоустойчивости передачи, возможности использо-
вания каскадных кодов для передачи данных в каналах с низким соотношением 
сигнал/шум. Для спутниковых систем связи характерны довольно низкие значе-
ния соотношения сигнал/шум в канале передачи. Низкое соотношение сиг-
нал/шум в канале передачи вызывает значительное влияние шума на информа-
ционный сигнал и его искажения. Проведен анализ потенциала применения кас-
кадных кодов в спутниковых системах передачи данных. 

Библ. 6, ил. 2. 
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УДК 511 
Алгоритм поиска ряда последовательно аддитивно-разных чисел. О.Ю. Павле-

нко, А.Г. Тимошенко, В.М. Бондаренко // Вестник Университета «Украина», серия 
Информатика, вычислительная техника и кибернетика, №1 (19), 2017. — С. 92–94. 

В данной статье описано определение оптимального ряда последовательно 
аддитивно-отличающихся чисел относительно минимума максимального элеме-
нта. Ряд последовательно аддитивно-разных чисел может использоваться в 
определенных отраслях компьютерной инженерии, в частности при решении за-
дачи коммивояжера. Разработанная программа написана на языке программи-
рования Perl. 

Библ. 3, ил. 
Ключевые слова: аддитивно-последовательно-разные числа, теория чисел, 

комбинаторика. 
 
УДК 004.094.517 
Oнтологический подход к проектуванню бази знаний для научной библиоте-

ки. C.C. Забара, В.І. Гайдаржи, Д.О. Кершков // Вестник Университета «Украина», 
серия Информатика, вычислительная техника и кибернетика, №1 (19), 2017. — С. 
95–102. 

Объектом исследования данной статьи является библиотека, а именно биб-
лиотека научной и учебной литературы высшего учебного заведения. Предме-
том исследования — процедура построения и процесс использования онтологии 
библиотеки с помощью программы Protege. Изучение предметной области про-
водилось на основе Закона Украины о библиотечной деятельности, других зако-
нодательных документов, содержащих описание технологий работы библиотеки 
а также пользовательской документации программы Protégé. В статье приведе-
но описание созданной онтологии, её основных сущностей, свойств и связей 
между ними. Рассмотрен также механизм формирования запросов к онтологии и 
приведены типовые запросы. В работе приведены рекомендации по использо-
ванию полученных результатов, которые являются первым шагом к дальнейшим 
исследованиям в этой довольно новой области компьютерных знаний. 

Библ. 9, ил. 4. 
Ключевые слова: онтология, база знаний, owl, protege, sparql, dlquery. 
 
УДК 004.04.043 
Способ формирования непересекающихся путей, в программно-конфигури-

руемых сетях. М.А. Диброва // Вісник Університету «Україна», серія: інформати-
ка, обчислювальна техніка та кібернетика, №1 (19), 2017. — С. 103–106. 

Приведен краткий анализ программно-конфигурируемых сетей. Обосновы-
вается целесообразность использования потоковых алгоритмов для маршрути-
зации в программно-конфигурируемых сетях. Предложен алгоритм оптимизации 
процесса формирования множества непересекающихся путей, одновременно к 
нескольким узлам сети. 

Библ. 7, ил. 4. 
Ключевые слова: программно-конфигурируемая сеть (SDN), многопутевая 

маршрутизация, потоковый алгоритм. 
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УДК 534 
Исследование возможностей автоматическое вычисление ядра свертки для 

поиска патологий сосудов на ангиограмме. Г.В. Кот, В.С. Сердаковский // Вест-
ник Университета «Украина», серия Информатика, вычислительная техника и 
кибернетика, №1 (19), 2017. — С. 107–117. 

Рассмотрено применение згорткоих искусственных сетей к диагностике па-
тологий сосудов на миографы. Предложен метод сегментации сосудов и приме-
нения свертки для распознавания изображений. Предложен алгоритм обучения 
згорткових искусственной сети, а также алгоритмы определения базисных функ-
ций. Предложенные подходы к обучению заверточных искусственных сетей, ос-
нованных на итерационной процедуре. 

Библ. 31, ил. 7. 
Ключевые слова: ангиограмма, згорткових искусственная сеть, распознава-

ние хображень. 
 

УДК 004.021 
Построение сети семантически связанных данных в соцсетях. С.С. Маш-

ковский // Вестник Университета «Украина», серия: информатика, вычислитель-
ная техника и кибернетика, №1, 2017. — С. 118–124. 

Цели данной работы: описание и анализ исследований по семантического 
поиска в неструктурированных сетях. Задача исследования: выявление и реа-
лизация алгоритма для поиска данных, связанных с заранее заданным поиско-
вым запросом, в больших текстовых массивах, а также разработка прикладных 
программных средств для работы с созданным алгоритмом, которые могли бы 
быть использованы в дальнейших исследованиях. Предмет исследования — 
алгоритм информационной обработки и/или теоретические обоснования его ра-
боты. 

Библ. 31, ил. 6. 
Ключевые слова: семантический поиск, онтология, связанные данные, ин-

формационный анализ, контекстный поиск, социальная сеть, текст. 
 

УДК 683 
Упрощенный алгоритм реферирования текстовых документов в произволь-

ном формате О.І. Вольнечич // Вестник Университета «Украина», серия: инфор-
матика, вычислительная техника и кибернетика, №1, 2017. — С. 124–132. 

Статья посвящена обзору основных подходов к реализации автоматическо-
го реферирования текстовых документов, представленных в произвольном фо-
рмате, и описания разработанного упрощенного алгоритма квазиреферирова-
ния, то есть определению ограниченного множества предложений этого докуме-
нта, наиболее статистически связанных с общим текстом документа, и форми-
рования из этих предложений результирующего реферата (аннотации). 

Библ. 12, ил. 4. 
Ключевые слова: Реферирование, автоматическое реферирование, квази-

реферирование, неструктурированный текст, неструктурированные строки, САР, 
токенизация, лемматизация, коэффициент Жаккара, коэффициент Танимото, 
коэффициент TF-IDF, мера Ружички, text, NLP, OpenNPL, NLTK, pymorphy2, 
Python. 
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УДК 004.75 
Mета-модель компенсационно-декомпенсационного подхода к проектирова-

нию архитектуры критической ит-инфраструктуры. Я.Ю Дорогий // Вестник Уни-
верситета «Украина», серия: информатика, вычислительная техника и киберне-
тика, №1, 2017. — С. 133–139. 

В данной статье приведен обзор существующих стратегий принятия реше-
ний по архитектуре предприятия и факторов, влияющих на процесс принятия 
этих решений. Описана необходимость учета указанных факторов при построе-
нии и проектировании сложных архитектур, таких как архитектура критической 
ИТ-инфраструктуры. Предложен новый компенсаторно-декомпенсацийний под-
ход, построенный с использованием гибридной стратегии принятия проектных 
решений на базе введенных критериев. Описаны мета-модель подхода, ее ос-
новные элементы и их взаимодействие. Определены дальнейшие шаги иссле-
дования и развития предложенного подхода. Результаты, изложенные в статье, 
помогут исследователям и разработчикам архитектуры критических ИТ-
инфраструктур выбрать наиболее подходящий вариант стратегии принятия ре-
шений при проектировании собственной архитектуры, а также ознакомиться с 
критериями их проектирования и оценки, для проведения собственного иссле-
дования. Следует иметь в виду, что не существует универсального подхода, ко-
торый бы подошел для разработки любой архитектуры, поэтому так важно опре-
делить слабые и сильные стороны каждого из них на этапе проектирования систе-
мы, а также критерии проектирования. От того, насколько верно были определены 
эти критерии, будет зависеть и выбор конкретных технологий и программного обес-
печения, а также и успешность проектирования. 

Библ. 14, ил. 1. 
Ключевые слова: архитектура предприятия, критическая ИТ-ин-

фраструктура, компенсаторно-декомпенсационный подход, мета-модель. 
 
УДК 004.384 
Внедренне сервера терминалов. Е.А. Прищепа Вольнечич // Вестник Униве-

рситета «Украина», серия: информатика, вычислительная техника и кибернети-
ка, №1, 2017. — С. 140–143. 

Важной частью стабильной работоспособности локальной или корпоратив-
ной сети является влияние задержек между клиентами и серверами, с которыми 
они работают и загрузки самой сети. Хотя одной из наиболее широко разрекла-
мированных возможностей Terminal Server является способность хорошо рабо-
тать при медленных сетевых соединениях, все равно важно обеспечить надеж-
ные и постоянные коммуникационные каналы между клиентами и Terminal 
Server. Одно из главных требований к сети Terminal Server — свести к минимуму 
задержки клиентского подключения к серверу. Эти задержки важны, так как мо-
гут повлиять на восприятие пользователями производительности сервера или 
приложений. Задержки проявляются в виде медленного обновления экрана или 
отсутствия отклика на ввод данных с клавиатуры или мыши. 

Ключевые слова. сервер терминалов, пропускная способность сети, задерж-
ки сигнала в сети. 
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УДК: 004.9 
Отображение физических явлений на экране компьютера. С.С. Забара , О.А. 

Жиритовський // Вісник Університету «Україна», серія: інформатика, обчислюва-
льна техніка та кібернетика, № 1, 2017. — С. 144–150. 

Даная статья посвящена отображению некаторых физических явлений на 
экране комьютера. В этой статье рассмотрено такие явления как: рисование ха-
отических функций, рисование фракталов Мандельброта и Жюлия, рисование 
фрактальных деревьев, имитация движения волн на воде, симуляция горения 
огня и взрывов феерверков. Каждое из физических явлений сопровождается 
конечным изображением и описаним математической модели явления. 

Библ. 4, ил. 11. 
Ключевые слова: Хаотические функции, фракталы, фрактальные деревья, 

волны, огонь, феерверки, системы частиц. 
 
УДК 004.6 
Улучшение эффективности сжатия изображений фрактальным методом. 

Р.А. Зубко // Вісник Університету «Україна», серія: інформатика, обчислювальна 
техніка та кібернетика, № 1, 2017. — С. 151–155. 

В данной статье представлены основные принципы фрактального алгоритма 
сжатия изображений. Определены перспективы его дальнейшего развития, совер-
шенствования и программной реализации. Среди разнообразных методов кодиров-
ки он позволяет получать наибольшие коэффициенты сжатия, но требует значите-
льных вычислительных затрат, соответственно быстродействие его невысокое. 
Нужно отметить, что декодирование изображений не требует таких больших мощ-
ностей и ресурсов системы. Основные усилия были направлены на изучение, ана-
лиз и дальнейшее развитие подходов, которые используются для сжатия изобра-
жений и позволяют уменьшить количество избыточных данных. Предложен вари-
ант алгоритма, который позволит существенно повысить быстродействие фракта-
льного кодирования. Описана последовательность шагов, необходимых для деко-
дирования изображения. Наводится классификация современных методов фракта-
льного сжатия, которая основывается на топологии блоков. Таким образом, задача 
хранения и передачи графической информации в наиболее компактном виде дос-
таточно актуальна. 

Библ. 22, илл. 1. 
Ключевые слова: сжатие изображений, фрактальный алгоритм, методы оп-

тимизации, компьютерная графика. 
 

УДК 504 
Pастровая графика в обработке фотографии. О.А. Сивак, В.И. Мирошник // 

Вестник Университета «Украина», серия: информатика, вычислительная техника 
и кибернетика, №1, 2017. — С. 159–163. 

Определено особенности векторной и растровой графики, выявлено сферу 
использования каждой из график. Анализируются растровые графические реда-
кторы как способ редактирования фотографий не профессиональными пользо-
вателями (пользователями-аматерами). Проводиться сравнительный анализ 
работы графических редакторов растровых объектов, которые размещены в 
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свободном доступе Интернет-ресурсов, в частности «The GIMP», «Adobe 
Photoshop», «Paint.NET», «PhotoInstrument». Для определения производитель-
ности и эффективности работы каждого из редакторов были выбраны следую-
щие критерии: время открытия фото программным обеспечением, количество 
действий замещения зуба на фотографии, количество действий для удаления 
эффекта красных глаз, наличие функции «удаление красных глаз», время, за-
траченное на обработку фотографии (мин.), объем фотографии после обработ-
ки, замечания при работе в программном обеспечении. 

Результаты сравнительного анализа прикладных программ дали возмож-
ность выявить отличия в работе каждого из редакторов и определить более и 
менее эффективные программы для любителей. 

Библ. 7, ил. 4. 
Ключевые слова: растровая графика, графические редакторы, «The GIMP», 

«Adobe Photoshop», «Paint.NET», «PhotoInstrument». 
 
УДК 683 
Pазработка программных компонентов на языке python и их использование в 

ipython notebook. В.Б. Копей // Вестник Университета «Украина», серия: инфор-
матика, вычислительная техника и кибернетика, №1, 2017. — С. 164–169. 

Показаны принципы разработки библиотеки программных компонентов на 
языке Python и ее использования в интерактивной вычислительной среде 
IPython Notebook. Компоненты реализуются Python-классами, независимы и об-
ладают высоким уровнем интеграции данных, алгоритмов, пользовательских 
интерфейсов и автодокументации с расширенным форматированием. 

Библ. 7, ил. 3. 
Ключевые слова: программный компонент, Python, IPython Notebook, инте-

рактивная вычислительная среда, объектно-ориентированное программирование, 
класс. 

 
УДК 004.7 
Проблема масштаб одноранговой компьютерных сетей А.И. Андриевский, 

Н.А. Диброва, В.И. Павленко // Вестник Университета «Украина», серия: инфор-
матика, вычислительная техника и кибернетика, №1, 2017. — С. 170–179. 

В данной статье рассмотрена сетевая модель Netsukuku, которая 
разработана для управления неограниченным числом узлов с минимальными 
затратами процессорного ресурса и памяти, и которая теоретически позволяет 
создать всемирную распределенную анонимную и неконтролируемую сеть 
отдельно от Интернет без поддержки каких-либо служб, провайдеров и т. п. 
Однако эта модель имеет сложный и затратный метод масштабирования. Данная 
статья ставит целью проанализировать проблемы, возникающие при построении 
одноранговых компьютерных сетей и предложить эффективное решение 
проблемы масштабирования. 

Библ. 15, ил. 7. 
Ключевые слова: Интернет, одноранговые сети, peer-to-peer, Netsukuku, 

клиент, сервер, сетевая модель, масштабирование, процессор. 
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УДК 504 
Big Data. Map Reduce. Архитектура и особенности в сравнении с парал-

лельными СУБД. О.О. Максимчук // Вісник Університету «Україна», серія: інфор-
матика, обчислювальна техніка та кібернетика, №1, 2017. — С. 180–184. 

Дискретный рост колоссальных объемов информации требует тщательного 
изучения, ибо в ближайшем будущем, именно умение профессионально справ-
ляться с Big Data позволит любому специалисту вывести уровень продуктивнос-
ти своей организации на новый уровень. Так же, согласно вышеназванному до-
кладу, огромную часть информации, около 60%, займет коммерческий сектор, 
где Big Data станет незаменимым помощником в продвижении продуктов, обще-
нии с пользователями, накоплении предыдущего опыта коллег и конкурентов и 
многое другое. Учитывая обозначенные тенденции, потребность в аналитике 
больших объемов данных, таких как не структурированная информация из со-
циальных сетей, логи веб-запросов, значительно увеличилось и актуальна, та-
кая информация требует совершенно другого подхода, что побуждает к совер-
шенствованию методик решения этой потребности. Исходя из этого, методоло-
гия обработки больших объемов информации крайне актуальна и требует тща-
тельного изучения. 

Библ. 8. 
Ключевые слова: Big Data, параллельные базы данных, MapReduce, боль-

шие объемы данных, сравнение СУБД, Ноды, Map, Reduce, worker node. 
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UDC 004.67 
Extraction methods of structured data from web pages. A.A. Krumov, S.D. Po-

goriliy // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer Science 
and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 4–10. 

Methods for extracting structured data from web pages are used to extract data 
from a variety of HTML pages. According to the permanent increase of the 
information volume and the lack of a standardized format for presenting data on the 
Internet, it is worth paying attention to unsupervised methods of data extraction, in 
which there is no analysis of markup of web pages by the user himself. Unsupervised 
data extraction methods allow identifying data among a set of web pages generated 
by a common scenario, but different sets of data. The main methods for extracting 
structured data from web pages are analyzed. The classification of methods 
according to the degree of automation (the user influence factor) of the template 
formation process is considered. The principles of operation of main unsupervised 
methods (Roadrunner, FiVaTech, Trinity) are described in detail, their advantages 
and disadvantages are considered. The advantages of using the Trinity method are 
compared with other methods.  

Bibl. 6, il. 2. 
Key words: data extraction; methods of data extraction; classification of methods 

of data extraction; generation of a template for web pages; ternary tree of HTML 
pages; generation of a regular expression. 

 
UDC 981.3 
About the vortex nature of the blood flow at the root of the aorta / E.A. Nastenko // 

Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer Science and 
Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 15–19. 

The movement of blood at the exit from the left ventricle and the entrance to the 
aorta is considered. The mathematical model of this process is described by a system 
of differential Navier-Stokes equations in a quasi-linear approximation with the corres-
ponding initial and boundary conditions. To find a solution to this system, we propose 
a network-numerical-analytic iterative network based on the use of in-time 
transformations over time and spatial variables. The results of numerical-analytical 
modeling are presented. Bibl. 1, il. 6 

Key words: edema, left ventricle, aortic root, integral transformations, iterative 
procedure. 

 
UDC 621.391 
Digital equalizer design in the circuit simulator Micro-Cap environment. V.G. Ar-

tuhov, O.А. Brytov, O.O. Kapshuk // Bulletin of the University of Ukraine, series: Infor-
matics, Computer Science and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 20–26. 

A procedure of the design of digital filters for digital equalizers in the circuit 
simulator Micro-Cap environment is proposed. The calculations are performed using 
analog prototype method with bilinear z-transform. All the digital filters necessary for 
an equalizer realization are composed as macros whose parameters are cutoff 
frequency (for low pass and high pass filters) or central frequency (for band pass 
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filters), quality factor and magnitude response level shifting coefficient. The 
calculation results are verified by simulation of the equalizer built with the macros.  

Bibl. 9, fig. 4, tabl. 2. 
Key words: equalizer, digital filter; transfer function; bilinear z-transform; macros; 

Micro-Cap. 
 

UDC 519.237.8 
Analysis of states of the system of circulation in students in the space of 

parameters of dependence arterial pressure — pulse E.A. Nastenko, A.L. Boyko, 
V.A. Pavlov, V.S. Umanets // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, 
Computer Science and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 27–32. 

The problem of allocation of clusters of states of the circulatory system in 
students in the space of parameters of linear dependence of arterial pressure-pulse is 
considered. To solve the problem, an algorithm of fuzzy k-means with a limited 
number of objects of working sets forming clusters is used. The proposed algorithm 
generalizes the k-means method for the formation of clusters of arbitrary shape. The 
obtained clusters characterize the features of the correlation of characteristics of the 
cardiovascular system through the parameters of their dependences.  

Bibl. 11, il. 4. 
Key words: cluster, centroid, fuzzy model, cardiovascular system, linear 

regression, parameter space, Martine test, complete communication method. 
 

UDC 632.51 
Forged optimum fuel operating management non-stationary systems / V.M. Igna-

tenko, M.I. Volchenko // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, 
Computer Science and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 33–36. 

The problems of construction of optimal fuel consumption management by non-
stationary dynamic systems are considered. An analytical review of the current state 
of the problem is presented, the necessary and sufficient conditions for the existence 
of optimal fuel consumption systems management are proved.  

Bibl. 5, il. 1. 
Key words: non-stationary control system, principle of maximum. 
 

UDC 532.522 
Computer modeling of movement of polymer mass and problems of management 

of cable covering process. V.M. Bolkhovitin, K.H. Zelensky // Bulletin of the University 
of Ukraine, series: Informatics, Computer Science and Cybernetics, № 1, 2017. — 
Р. 37–40. 

The problem of optimal control of the process of polymer coating of cable 
products as a multi-level automated control system for production of cable products is 
formulated. A computer simulation of the solution of a nonlinear problem for 
determining the temperature field of the melt of a polymer mass and its propagation 
velocity along the cable is fulfilled.  

Bibl. 1, il. 4. 
Key words: automated control system, extruder, integral transformations, iterative 

procedure, polymer coating, cable. 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

252 
 

UDC 532.529 
Computer and analytical calculations to improve the cleaning efficiency of the 

cyclone drift eliminator of the coal-fired boiler «BKZ-160-100PT» Kramatorskaya TES. 
S.I. Priyomov, V.I. Ryzhov, A.G. Timoshenko // Bulletin of the University of Ukraine, 
series: Informatics, Computer Science and Cybernetics, №1, 2018. — P. 41–48. 

As a result of computer and analytical calculations, the possibility of increasing 
the efficiency of cleaning smoke gases from the ash of the boiler «BKZ-160-100PT» 
from the level of 96% (for a typical purification system in a Venturi pipe and a cyclone-
type drop catcher) to 98% due to the placement of the turbulence generator of the gas 
flow in the inlet branch pipe of a cyclone-type drop eliminator.  

Bibl. 10, il. 4. 
Key words: Steam boiler, diesel gas, ash, turbulence generator. 
 
UDC 532.529 
The application of isa-88 standard for automation of the vacuum evapator in 

sugar production. D.V. Samsonenko, L.Yu. Yurchuk // Bulletin of the University of 
Ukraine, series: Informatics, Computer Science and Cybernetics, № 1, 2017. — 
Р. 49–56. 

The article deals with the methodology of international standard of automation of 
periodic processes ISA-88 implementation. The main provisions of the standard and 
terminology are considered. The technology of development of one of the main ele-
ments — a guideline recipe is shown on the example of automation of the area of 
crystallization of sugar production. The main advantages of using this approach to 
automation according to the standard ISA-88 are determined.  

Bibl. 14, il. 5 
Key words: ISA-88, recipe, automation of the vacuum evaporating apparatus, 

massecuite, sugar production. 
 
UDC 504 
Technological means for definition of complex estimation of quality of thermal 

networks L.A. Slobodyanuk // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, 
Computer Science and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 57–61. 

Determination of the volume of consumption of thermal energy and States of heat 
supply networks is interdependent and important task in the sphere of housing and 
communal services. The task of monitoring the energy consumption is based on 
indicators of consumption and assessment of thermal networks. In this work the main 
attention is focused on the problem of creating a method of monitoring energy con-
sumption taking into account indicators of the state of heating networks, development 
of tools for the assessment of the elements of heat networks with the help of expert 
estimation methods. All of the materials are theoretically sound research Hodinskoe I. 
A. in his work «Identification of fuzzy systems: methods and algorithms». In this work, 
approaches applied for the calculations of the coefficients of assessment of elements 
of thermal networks. Used such technologies as the development environment 
microsoft visual studio, API, windows forms library microsoft.Office.Interop.Excel.Dll, 
photo editor acdsee PRO 8. Created a software product that solves the problem of 
finding a comprehensive qualitative expert assessment of the heat network.  
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Bibl. 21, il. 1. 
Keywords: thermal network, the ratio of defects, expert assessment, software, 

fuzzy logic, C#language. 
 
UDC 517.683 
Simulation of nonstationary currents and mass transfer of stenotic arteries 

advantages and disadvantages of microservice A. Andreyev, D. Medvid, I. Miho // 
Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer Science and 
Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 62–65. 

In this work the unsteady non-Newtonian blood flow and mass transfer in 
symmetric and non-symmetric stenotic arteries are numerically simulated considering 
the fluid-structure interaction (FSI) using the code ADINA. Blood with hyperviscosity 
syndrome is considered and hyperelastic Mooney-Rivlin model is used for the 
compliant arterial wall. The inlet boundary condition of imposed velocity or pressure is 
critical to obtain realistic hemodynamic results in stenotic arteries. The FSI affects 
significantly the hemodynamics on the stenotic arteries models, the arteries are 
considerably dilated and compressed due the stenosis. The stenosis severity and 
geometry have important influence on recirculation length, and distribution of 
concentration of macromolecules, such as low density lipoproteins (LDL).  

Bibl. 6, il. 4. 
Keywords: CFD; FSI; Stenosis; Blood flow; Artery compression; Artery dilatation. 
 
UDC 504 
Machine learning when targeting the terrain S.M. Nedashkivsky, B.M. Ne-

dashkivsky // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer 
Science and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 66–72. 

When orienting on the ground, the principles of machine learning are explored. 
The mechanisms for implementing the algorithm for k-nearest neighbors, a multilayer 
perceptron, and the method of support vectors are disclosed. It is noted that the 
general system of orientation on the terrain is based on three main subsystems: 
preliminary image processing, controlled learning and learning outcomes. The basic 
bases of segmentation of the received images are determined and the shortcomings 
of each of the classifiers are indicated.  

Bibl. 8, il. 3. 
Keywords. Machine learning, multi-layer perceptron, neural network, orientation 

on the terrain, segmentation, classification, algorithm, images. 
 
UFC 004.9 
Application of fpga technologies for development of electric cardiograph 

V.M. Bondarenko, V.V. Kovalenko // Bulletin of the University of Ukraine, series: 
Informatics, Computer Science and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 73–80. 

The work defines the needs of modern people in autonomous cardiology for con-
tinuous and operational control of the state of the cardiovascular system and 
automatic diagnosis. An overview of the types of FPGAs was conducted and their 
advantages and disadvantages for the design of portable cardiographs were 
determined. Examples of use of FPGA in medical equipment are given. The criteria 
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for selecting an FPGA for the development of an autonomous cardiographer are 
defined.  

Bibl. 3. 
Keywords: autonomous cardiograph, FPGA, digital signal processing. 
 
UDC 514.747 
Substantiation, algorithmization and programming the method of parts design for 

rationalization of the schemes of cutting sheet materials on the footwear details 
T.M. Gavrilov // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer 
Science and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 81–86. 

On contemporary shoe manufacturing enterprises the modern high-precision 
cutting equipment is used to perform cutting work. Therefore, the schemes of cutting 
should be as accurate and rational as possible, that is, to be as non-waste as 
possible. When designing the scheme, you can see its disadvantages on the monitor 
screen: empty spaces in which you can insert a part, gaps between parts, etc. You 
can also understand that if you give to the parts a smoother shape, the space will be 
released for more rational use of the area of the material for cutting. This research 
was carried out and this article was written for the implementation of the algorithms of 
interpolation.  

Bibl. 4, il. 5. 
Keywords: development, algorithm, methodology, vertex identification, vertex 

enumeration, interpolation, CAD. 
 
UDC 004.056 
Forward error correction in satellite communication systems. D.V. Makoivets, 

S.S. Zabara // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer 
Science and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 87–91. 

Overview of satellite data transmission systems. Argumentation the possibility of 
usage cascade codes for transmitting multimedia data via channels with low signal to 
noise ratio. The potential of usage cascade codes in satellite data transmission 
systems. A review of the prevalent satellite data transmission systems. The 
requirements for a satellite communication channel are defined to ensure an 
acceptable quality of communication. Satellite communication systems are 
characterized by low values of the signal to noise ratio in the transmission channel. 
Because of low signal to noise ratio in the transmission channel there is a significant 
noise impact on the information signal and its distortion, so that the receiver gets the 
data incorrectly.  

Bibl. 6, il. 2. 
Key words: satellite radio system, forward error correction, cascade codes, bit 

error rate, signal to noise ratio. 
 
UDC 511 
The algorithm for finding a series of successively additively different numbers 

O.Yu. Pavlenko, A.G. Timoshenko, V.M. Bondarenko // Bulletin of the University of 
Ukraine, series: Informatics, Computer Science and Cybernetics, № 1, 2017. — 
Р. 92–94. 
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In this paper, we describe the definition of the optimal series of successively 
additively different numbers with respect to the minimum of the maximal element. 
A series of successively additively different numbers can be used in certain branches 
of computer engineering, in particular when solving the traveling salesman problem. 
The developed program is written in the programming language Perl.  

Bibl. 3. 
Keywords: additive-sequential-different numbers, number theory, combinatorics. 
 
UDC 004.094,517.5 
Ontological approach to the design of knowledge basis for the scientific library. 

S.S. Zabara, V.I. Gaydarzi, D.O. Kershkov // Bulletin of the University of Ukraine, 
series: Informatics, Computer Sciences and Cybernetics, №1, 2018. — P. 95–102. 

The object of research of this article is the library, namely the library of scientific 
and educational literature of the higher educational institution. The subject of the 
study is the construction procedure and the process of using the library ontology 
using the Protege program. The study of the subject area was carried out on the basis 
of the Law of Ukraine on Library Activity, other legislative documents that describe the 
technology of the library and the user documentation of the Protégé program. The 
article describes the created ontology, its main entities, properties and connections 
between them. The mechanism of the formation of requests to ontology is also consi-
dered and typical requests are given The paper gives recommendations on the use of 
the results obtained, which are the first step to further research in this rather new field 
of computer knowledge.The article contains suggestions on possible areas for 
continuing research such as safety and reliability research, and also problems of 
researching the performance of such systems.  

Bibl. 9, il. 4. 
A list of key words (phrases) that are essential for disclosing the essence of the 

work: ontology, knowledge, owl, protege, sparql, dlquery. 
 
UDC 004.04.043.3 
Method of forming non-intersecting paths in software define networks. M.O. Dib-

rova // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer Sciences 
and Cybernetics, №1, 2018. — P. 103–106. 

The above short analysis of Software Define Networks (SDN). Endorses the 
feasibility using of streaming algorithms for routing on Software Define Networks. The 
proposed algorithm of optimization by process of forming a plurality of paths, from one 
node to network’s multiple nodes.  

Bibl. 7, il. 4. 
Keywords: Software Define Networks (SDN), multipath routing, streaming 

algorithm. 
 
UDC 514 
Investigation of opportunities of automatic calculation of the signaling nuclei for 

the search of the pathologies of analysis of animals. G.V. Kit, V.S. Serdakovsky // 
Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer Science and 
Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 107–117. 
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The application of convex artificial networks to the diagnosis of vascular 
pathologies on a myiograph is considered. The method of vascular segmentation and 
convolution application for image recognition is proposed. The algorithm of training of 
a convolutional artificial network, as well as algorithms for determining the basis 
functions is proposed. Proposed approaches to the training of flushed artificial 
networks, which are based on the iterative procedure.  

Bibl. 31, il. 6. 
Key words: angiogram, conglomerate artificial network, recognition of images. 
 
UDC 683 
Simplified algorithm for referencing text documents in an arbitrary format O.I. Vol-

nevvich // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer Science 
and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 124–132. 

The article is devoted to the review of the main approaches to the implementation 
of automatic abstracting of text documents represented in an arbitrary format and the 
description of the developed simplified quasi-abstracting algorithm, that is, to 
determine the limited set of sentences of this document most statistically related to 
the general text of the document, and the formation of the resulting abstract.  

Bibl. 12, il. 4. 
Keywords: Referencing, automatic referencing, quasi-referencing, unstructured 

text, unstructured strings, САР, tokenization, lemmatization, Jacquard coefficient, 
Tanimoto coefficient, TF-IDF ratio, Ruzhichka measure, text, NLP, OpenNPL, NLTK, 
pymorphy2, Python. 

 
UDC 004.75 
Meta model of compensatory-decompensational approach for architecture of 

critical it infrastructure designing. Y.Y. Dorogyy // Bulletin of the University of Ukraine, 
series: Informatics, Computer Science and Cybernetics, №1, 2017. — Р. 133–139. 

The meta-model of the approach, its main elements and their interaction are 
described. The further steps of research and development of the proposed approach 
are determined. 

The results described in the article will help researchers and developers of the 
architecture of critical IT infrastructures choose the most appropriate variant of the 
decision-making strategy when designing their own architecture, and also get 
acquainted with the criteria for their design and evaluation for conducting their own 
research. It should be borne in mind that there is no universal approach that would be 
suitable for the development of any architecture, so it is important to determine the 
strengths and weaknesses of each of them at the design stage of the system, as well 
as the design criteria. From the extent to which these criteria were correctly 
determined, the choice of specific technologies and software, as well as the success 
of design, will depend.  

Bibl. 14, il. 1. 
Keywords: enterprise architecture, critical IT infrastructure, compensatory-decom-

pensational approach, meta-model. 
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UDC 004.384 
Implementation of terminal servers. E.A. Pryschepa // Bulletin of the University of 

Ukraine, series: Informatics, Computer Science and Cybernetics, №1, 2017. —  
Р. 140–143. 

An important part of the stable performance of a local or corporate network is the 
impact of delays between clients and servers with which they work and the network 
itself. Although one of the most widely advertised features of Terminal Server is the 
ability to work well with slow network connections, it is still important to provide 
reliable and consistent communication channels between clients and Terminal Server. 
One of the main requirements for the Terminal Server network is to minimize client 
connection delays to the server. These delays are important, since they can affect 
user perception of server or application performance. Delays are manifested in the 
form of slow screen updates or lack of response to data input from the keyboard or 
mouse. 

Keywords. terminal server, network bandwidth, network signal delays. 
 
UDC 004.9 
Displaying of the physical phenomena on the screen of computer. O.A. Ziritovsky, 

S.S. Zabara // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer 
Science and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 144–150. 

The purpose of this article is to show several physical phenomens that can be 
displayed on the screen of the computer. In this article you can find phenomens such 
as: recursive functions, Mandelbrot and Julia fractals, fractal trees, water waves 
simulation, and simulation of fire burn and explosions of fireworks. Every phenomena 
has its own mathematical description and final image.  

Bibl. 4, il. 11. 
Key words: Recursive functions, fractals, fractal trees, waves, fire, fireworks, 

particle systems. 
 
UDC 004.6 
Improvement of efficiency of images compression by a fractal method. R. Zubko // 

Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer Science and 
Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 151–155. 

Basic principles of fractal algorithm of compression of images are presented in 
this article. The prospects of him are certain further development, perfection and 
programmatic realization. Among the various methods of code he allows to get most 
aspect ratios, but requires considerable calculable expenses, the fast-acting of him is 
not high accordingly. It is needed to mark, that decoding of images does not require 
such high-powered and resources of the system. Basic efforts were sent to the study, 
analysis and further development of approaches which are used for the compression 
of images and allow to decrease the amount of surplus data. The variant of algorithm, 
which will allow substantially to promote the fast-acting of fractal code, is offered. The 
sequence of steps, necessary for decoding of image is described. Classification of 
modern methods of fractal compression which is based on the topology of blocks is 
pointed. Thus, the task of storage and graphic information transfer in the most 
compact kind is actual enough.  
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Bibl. 21, il. 1. 
Keywords: compression of images, fractal algorithm, methods of optimization, 

computer graphics. 
 
UDC 004.927 
The usage of raster graphics in photo processing O. Syvak, V. Miroshnik // 

Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer Science and 
Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 156–163. 

Computer graphics as a scientific trend is under consideration in the present 
article. The authors were aimed to identify differences and characteristics of vector 
and raster graphics well as to determine the areas of use of each graph. The raster 
graphics editors as the means of editing photos not by professional users (amateur 
users) are analyzed. To organize various information about applications, the 
comparative characteristics based on general information and file formats that support 
software is made. The comparative analysis of raster graphics editors that are freely 
available online, including «The GIMP», «Adobe Photoshop», «Paint.NET», «Photo-
Instrument» is presented in the article. The authors lay their attention on the 
mentioned software because the editors are the most popular to use, and are in free 
access in the Internet. To identify the capacity and efficiency of each of the editors the 
following criteria are chosen: the time to open of the photo software, the number of 
actions to replace tooth on the photos, the number of actions to remove red-eye, the 
function «remove red eye», the time necessary to process the photos (min.), the 
volume of pictures after treatment and concerns that appear during the use of the 
software As a result of comparative characteristics it becomes clear that the chosen 
raster graphics editor for amateur users are public, free tool to edit photos, to create 
layouts and site graphics with great colors. The Results of the comparison of the 
applications give an opportunity to describe the differences between the editors and 
to define effective programs for amateurs.  

Bibl. 7, il. 4. 
Keywords: raster graphics, graphic editors, «The GIMP», «Adobe Photoshop», 

«Paint.NET», «PhotoInstrument». 
 
UDC 504 
The development of software components in python and their use in ipython 

notebook V.B. Copey // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Com-
puter Science and Cybernetics, № 1, 2017. — Р. 164–169. 

The purpose of this work — by a simple example to show the principles of 
developing the library of software components in Python and use it in an interactive 
computational environment IPython Notebook. Components are implemented by 
Python classes, are independent and have a high level of data integration, algorithms, 
user interfaces and documentation. Documentation is automatically generated and 
may contain advanced formatting. The components can be used in programs with a 
command line interface and with a graphical user interface. Together with the 
powerful Python features this simplifies the process of software development and 
software maintenance. The proposed principles can be used to develop and maintain 
information systems that use large amounts of data with different type and structure, 
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such as computer-aided design, automated control systems, decision support 
systems.  

Bibl. 7, il. 3. 
Keywords: software component, Python, IPython Notebook, interactive compu-

tational environment, object-oriented programming, class 
 

UDC 004.7 
Problem of simultaneous computer networks A.I Andrievsky, M.O. Dibrova, 

V.I. Pavlenko // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer 
Science and Cybernetics, №1, 2018. — Р. 170–179. 

This article discusses the network model Netsukuku, which is designed to 
manage an unlimited number of nodes with minimal CPU and memory resources, and 
that theoretically, allows creating a worldwide-distributed anonymous and 
uncontrolled network separately from the Internet, without the support of any services, 
providers, etc. However, this model has a complex and costly method of scaling. This 
article aims to analyze the problems that arise in the construction of peer-to-peer 
computer networks and offer an effective solution to the problem of scaling.  

Bibl. 15, il. 7 
Keywords: Internet, peer-to-peer, Netsukuku, client, server, network model, scaling, 

CPU. 
 

UDC 004.65 
Big data. Map Reduce. Architecture and peculiarities in comparison with parallel 

databases. O. Maksymchuk // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, 
Computer Science and Cybernetics, №1, 2018. — Р. 180–184. 

The discrete growth of the colloquial volumes of information requires careful 
study, because in the near future, it is the ability to professionally cope with Big Data 
that will allow any specialist to raise the level of productivity of his organization to a 
new stage. Also, according to the above-mentioned report, a large part of the 
information, about 60%, will be occupied by the commercial sector, where Big Data 
will become an indispensable assistant in promoting products, communicating with 
users, accumulating previous experience of colleagues and competitors, and much 
more. Given the trends, the need for analytics of large amounts of data, such as non-
structured information from social networks, web query logs, has increased 
significantly and is relevant, this information requires a completely different approach, 
which encourages the improvement of methods for solving this need. Proceeding 
from this, the methodology for processing large amounts of information is extremely 
urgent and requires careful study.  

Bibl. 8. 
Key words: Big Data, parallel database, MapReduce, large amounts of data, 

database comparison, node, Map, Reduce, worker node. 
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