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ÐÎÇÄ²Ë 1
ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÎÑÍÎÂÈ ²ÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ,
ÎÁ×ÈÑËÞÂÀËÜÍÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ
ÒÀ Ê²ÁÅÐÍÅÒÈÊÈ

УДК 621.38:681.5.09

В. В. Ладогубец,
кадидат технічних наук,
А. В. Крамар,
А. Д. Финогенов

ÌÅÒÎÄÛ ÂÛÁÎÐÀ ÐÀÇÌÅÐÀ ØÀÃÀ
ÄËß ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎÃÎ ÀËÃÎÐÈÒÌÀ
ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
Рассмотрен метод численного интегрирования на основе разностей высших
порядков с использованием всех доступных порядков и набора размеров шага.
Предложены пять различных способов выбора лучшего значения рабочей точки из
результатов, полученных на шаге интегрирования. Проанализированы их преиму6
щества и недостатки, даны рекомендации по их применению на мультипроцессор6
ных вычислительных системах.
Ключевые слова: численное интегрирование, параллельные вычисления.
Постановка проблемы выбора метода интегрирования. Использование воз*
можностей мультипроцессорных вычислительных систем (МВС) возможно не толь*
ко с точки зрения уменьшения времени решения поставленной задачи, но и с точки
зрения повышения надежности тех операций, от которых зависит конечный резуль*
тат. Для схемотехнических САПР в первую очередь это процедуры динамического
анализа, которые часто являются лишь входными данными или составной частью
других видов анализа электронных схем (например, процедур оптимизации, анали*
за чувствительности и т.д.).
В работах [1–3] рассматривались основные источники снижения надежности
метода численного интегрирования на основе разностей высших порядков, к кото*
рым относятся:
1. Алгоритм выбора порядка метода.
Согласно [4] для выбора порядка метода Кn+1 прогнозируется погрешность каждой
составляющей вектора переменных x размерностью N для методов 1,2,…,(Кn+1) порядков:
ε(i1),ε(i 2),...,ε(i j ),

i = 1(1)N, j = 1(1)K n + 1,

где

ε i( j ) =

h
( x(n +1)i − x((n0)+1) i ),
t n +1 − tn − j

(1)

– ошибка формулы дифференцирования, которая пропорциональна разности
•

между точным значением решения уравнения f ( x, x,t) = 0 в точке tn+1 и прогнозиро*
ванным значением x ((n0)+1) i , которые вычисляются по соотношениям:
12

Kn

∑p δ x

j i
j n ( n) i , i

= 1(1)N,

j =o

p j = p j −1

tn +1 − tn +1− j
tn − tn − j

,

j = 1,..,K n ,

0
j
где δ n — разностный оператор [5], причем δn = 1; p0 = 1.
Среди вычисленных погрешностей выбираются погрешности, соответствующие
наименее точным компонентам вектора x,

e j = max(ε i( j ) ),
i

i = 1(1)N, j = 1(1)K n + 1

и порядок метода выбирается равным порядку, при котором величина ej мини*
мальна.
K n +1 = j : min(e j ),

j = 1(1)K n + 1.

j

2. Алгоритм выбора шага.
hn +1 = K n+1

ei
hn,
E iK
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x ((n0)+1)i =

(2)

где ei = ε ⋅ x i ;
E ik =

(

)

h
x (n +1)i − x ((n0)+1)i ,
tn +1 − t n − K n+1

(3)

где ε — допустимая относительная погрешность, i — номер компоненты вектора x,
t — время, Кn+1 — порядок метода, n — номер временного шага, x ((n0)+1) i — прогнози*
рованное значение, Eik — ошибка формулы дифференцирования.
Для устранения погрешностей базовых соотношений было предложено исполь*
зование всех доступных порядков и вариацию размера шага на каждом временном
шаге [2]. При этом вычисления на выборке [K × h] независимы друг от друга и могут
рассчитываться параллельно.
В этом случае ключевым этапом является определение лучшего значения по
результатам выборки, на котором возможны следующие варианты оценок:
1) по минимальной локальной погрешности min(ε j);
2) по максимальному следующему шагу max(hn+1);
3) по минимальной локальной погрешности с максимальным следующим шагом
min(ε j) & max(hn+1);
4) по максимальному прогнозированному значению по времени max(Tn + hn+1);
5) по минимальному количеству итераций Ньютона min(isi1).
Необходимо учитывать, что на практике в алгоритмы численного интегрирова*
ния вводятся дополнительные ограничения, которые могут повлиять на результаты
расчетов. Например, в случае малой погрешности вместо ε j используется заранее
заданная константа; при большом количестве итераций Ньютона на шаге использу*
ется коэффициент уменьшения шага и т.д. Данные меры принимаются как для обес*
печения численной устойчивости процедуры, так и сходимости самого метода. При
этом возможна ситуация, когда при нескольких порядках будет достигнута требуе*
мая точность решения и локальная погрешность будет практически одинакова, но
размер шага для наиболее точного решения будет уменьшен в связи с превышени*
ем заданного количества итераций Ньютона на шаге.
Рассмотрим основные преимущества и недостатки предложенных способов
оценки лучшего варианта для метода с вариацией как порядка, так и шага метода.
При выборе лучшего результата подразумевается, что оценка производится только
для принятых шагов.
13
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1. Оценка по минимальной локальной погрешности min (ε j).
Использование в качестве базового критерия минимальной локальной погреш*
ности рассчитано на максимизацию следующего шага при использовании (2).
Основной недостаток данного способа выбора лучшего решения проявляется при
использовании алгоритмов с вариацией шага. Очевидно, что при сходимости ите*
рационного процесса, с уменьшением размера шага будет уменьшаться погреш*
ность решения (1), что приведет к использованию малых размеров шагов из выбор*
ки и увеличит вычислительные затраты. Однако возможно использование данного
способа оценки для алгоритма, использующего только вариацию порядка метода.
2. Оценка по максимальному следующему шагу max(hn+1).
Для алгоритмов с вариацией порядка данная оценка часто совпадает с оценкой
по минимальной локальной погрешности [2]. Действительно, согласно (2) максими*
зация размера шага достигается при минимизации локальной погрешности (3).
Различия между оценкой по минимальной локальной погрешности и максимально*
му следующему шагу сказываются в случае использования коэффициента умень*
шения при превышении заданного количества итераций на шаге (коэффициент
демпфирования). В случае если для одного из порядков при определении следую*
щего размера шага использовался коэффициент уменьшения, он автоматически
будет исключен. Однако такая ситуация чаще всего свидетельствует о том, что раз*
мер шага становится слишком большим и сходимость процесса интегрирования
ухудшается, что может привести к росту количества итераций Ньютона. При этом
для данной оценки свойственны недостатки оценки по минимальной локальной
погрешности при использовании выборки шагов.
3. Оценка по минимальной локальной погрешности с максимальным сле
дующим шагом min(εj) & max(hn+1).
Идея данного способа оценки состоит в том, что если хотя бы для одного из поряд*
ков метода следующий шаг максимален из всей выборки, то использование при этом
данных, при которых была получена минимальная погрешность, должно улучшить
сходимость для выбранного размера шага (рис. 1). В целом данный способ оценки,
который по существу является комбинацией предыдущих, продемонстрировал
достаточно неплохую эффективность для алгоритма с вариацией порядка [3].

Рис. 1 — Выбор лучшего при вариации порядка метода

Однако в случае вариации шага возможна ситуация, когда минимальная погреш*
ность получена при меньшем значении размера шага из выборки. Если при этом
решение с большим размером шага даст при расчете больший размер прогнозиро*
ванного значения hn+1, то данный способ оценки будет эквивалентен проведению
анализа на выборке с вариацией размера шага с увеличением (рис. 2) и может при*
вести к снижению устойчивости и срыву процедуры анализа.
В общем случае область применения способов оценки лучшего варианта 1–3 огра*
ничена методами с вариацией порядка и иногда (оценка 2) вариацией размера
шага. При одновременном варьировании и шага, и порядка метода использование
данных оценок затруднено, а в ряде случаев невозможно. Поэтому для их примене*
ния необходимо использовать некоторые ограничения при рассмотрении результа*
тов, полученных на выборке. Например, определять лучший из вариантов по мини*
14

Рис. 2 — Выбор лучшего при вариации шага метода
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мальной локальной погрешности в пределах одного размера шага или проводить
оценку среди одного порядка метода при различных шагах и по максимальному
спрогнозированному размеру шага и т.д.

4. Оценка по максимальному прогнозированному значению по времени
max(Tn + hn+1).
Преимущество данной оценки заключается в том, что она позволяет сравнивать
результаты, полученные при вариации порядка и шага метода. При этом достигает*
ся максимальное прогнозированное продвижение по времени интегрирования.
Однако данный способ оценки не позволяет использовать выборки с большим раз*
бросом шага, т.к. хорошая сходимость и большой прогнозированный размер шага
hn+1 может компенсироваться большим значением текущего времени Tn для боль*
шего размера шага hn.
Положим, что используется выборка из двух размеров шагов h = [h, 0,5h] и по
результатам расчетов оба шага были приняты и, соответственно, получены два зна*
чения времени для следующего шага: t11 — для шага 0.5hn и t12 — для шага hn. Допу*
стим, что в случае минимального значения погрешности ε = εmin шаг максимально
может увеличиться в 2 раза (для сохранения устойчивости метода), а в случае мак*
симальной допустимой погрешности ε = εmax, при которой еще соблюдается усло*
вие принятия шага, уменьшиться не более чем в 2 раза. Пусть для шага h1 = 0,5hn
в точке t11 значение погрешности будет ε1 = εmin, а для шага h2 = hn в точке t12 значе*
ние погрешности составляет ε2 = εmax. В этом случае прогнозированное время t2
составит t2 = t0 + 1,5h (рис. 3).

Рис. 3 — Ограничение на вариацию размера шага

Очевидно, что при изменении значений погрешностей ε1 > εmin или ε1 <εmax, вариант
с h1 = 0,5hn будет исключен. При этом практически не учитывается количество итера*
ций Ньютона, которые потребовались для получения решения с заданной точностью
(кроме ситуации, когда размер шага уменьшается в связи с большим количеством ите*
раций Ньютона). Учет большего количества итераций можно проводить лишь в случае
равенства значений max(Tn + hn+1) для различных компонентов выборки [K × h].
5. Оценка по минимальному количеству итераций Ньютона min(isi1).
Данный способ оценки интересен тем, что для базового метода отсутствует
соответствующий прямой аналог. Основную идею проще рассмотреть на следую*
щем примере (рис. 4):
15
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Рис. 4 — Использование количества итераций Ньютона
в качестве оценки лучшего

Пусть x1 и x2 — начальные значения для метода Ньютона, а x1* и x 2* — соответ*
ствующие решения, которые удовлетворяют заданной погрешности е. Очевидно,
что для решения с начальным условием x1 потребовалось 3 итерации, а в случае x2 —
всего одна. Однако достигнутая точность с использованием первого значения ока*
залась выше.
Учитывая квадратичную зависимость скорости сходимости метода Ньютона,
можно получить оценку по точности при равном количестве итераций Ньютона.
Однако такая оценка может быть получена только в случае соответствующих огра*
ничений на вид функции, в пределах которых соблюдаются условия квадратичной
сходимости. При этом в ряде случаев, например, в пакетах схемотехнического про*
ектирования, предусмотрены ограничения на размер малых величин для контроля
инструментальных погрешностей. При достижении некоторой пороговой величины
данные переменные получают заранее определенные значения, сравнение кото*
рых становится невозможным.
Минимальное количество итераций Ньютона на шаге, которое потребовалось
для получения решения с заданной точностью, свидетельствует о наиболее удач*
ном выборе порядка и шага интегрирования. При этом можно считать, что идеаль*
ным вариантом является случай, когда процесс интегрирования идет с максималь*
ным шагом, при этом решение получаемой системы нелинейных алгебраических
уравнений достигается за одну итерацию Ньютона. В случае равенства количества
итераций Ньютона для различных компонентов (K, h) в качестве критерия выбора
лучшего могут выступать локальная погрешность, размер текущего шага и т.д.
Таким образом, повышение надежности и эффективности параллельного алго*
ритма численного интегрирования может базироваться на одновременном варьи*
ровании шага и порядка метода, что позволяет добиться практически неограничен*
ной масштабируемости метода и использовать все доступные ресурсы МВС. В этом
случае, для выбора лучшего варианта из полученных на шаге, наиболее целесооб*
разно использовать оценки 4–5, которые позволяют применять выборки с одновре*
менной вариацией, как шага, так и порядка метода. Предложенные методы реали*
зованы в составе пакета схемотехнического САПР Allted [6].
Выводы. Использование методов на основе оценок 1–3 при одновременной
вариации как размеров шага, так и порядков ограничено, поэтому при наличии
большого количества доступных вычислительных ресурсов рекомендуется исполь*
зовать методы на основе оценок 4–5.
Розглянуто метод чисельного інтегрування на основі різниць вищих порядків
з використанням усіх доступних порядків і набору розмірів кроку. Запропоновано
п’ять різних способів вибору кращого значення робочої точки з результатів, отрима6
них на кроці інтегрування. Проаналізовано їхні переваги та недоліки, дано рекомен6
дації щодо їх застосування на мультипроцесорних обчислювальних системах.
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The method of numerical integration on the basis of differences of higher orders using
all a vailable orders and set the size of the step. We propose five different ways of cho6
osing the best value of the operating point of the results obtained in step integration. Ana6
lyzed their strengths and weaknesses, recommendations for their use in multiprocessor
computer systems.
Key words: numerical integration, parallel computing.
Литература
1. Крамар А. В. Анализ эффективности выбора порядка в неявном методе численного
интегрирования на основе разностей высших порядков / А. В. Крамар, В. В. Ладогубец,
А. Д. Финогенов // Системный анализ и информационные технологии: материалы XI Между*
народной научно*технической конференции (26–30 мая 2009 г., Киев). — К. : УНК «ИПСА»
НТУУ «КПИ», 2009. — С. 436. — Языки: укр., рус., англ.
2. Ладогубец В. В. Параллельный алгоритм численного интегрирования математических
моделей сложных систем / В. В. Ладогубец, А. Д. Финогенов // Электроника и связь. Темати*
ческий выпуск «Проблемы электроники». — 2007. — Ч.1. — С. 101–104.
3. Фіногенов О. Д. Паралельний метод чисельного інтегрування жорстких систем дифе*
ренційних рівнянь з визначенням кращого порядку на кроці / О.Д.Фіногенов // Комп’ютерні
технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : МОНУ Українська академія друкарства,
2008. — С. 108–113.
4. Петренко А. И. Основы автоматизации проектирования / А. И. Петренко — К.: Техника,
1982. — 295 с.
5. Петренко А. И. Табличные методы моделирования электронных схем на ЭЦВМ /
А. И. Петренко, А. И. Власов, А. П. Тимченко. — К. : Вища школа, 1977. — 188 c.
6. Petrenko A. ALLTED — a computer*aided engineering system for electronic circuit design /
A.Petrenko, V. Ladogubets, V. Tchkalov, Z. Pudlowski. — Melbourne: UICEE, 1997. — 205 p.

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

Ключові слова: чисельне інтегрування, паралельні обчислення.

17

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

УДК 37.013.2:37.013.41

В. И. Павленко,
кандидат физико6математических наук,
М. Е. Королёв,
кандидат физико6математических наук,
Е. А. Королёв,
кандидат физико6математических наук

ÂÛÁÎÐ ÔÀÊÒÎÐÍÛÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ
Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÀÕ
ÀËÃÎÐÈÒÌÎÌ ÕÎÒÒÅËÈÍÃÀ
Разработана система целеориентированной мотивации трудовой деятельности
посредством привлечения математического аппарата. Сделана попытка выделить
среди факторов, определяющих поведение работника, скрытые (латентные) фак6
торы, которые объясняют в большей мере изучаемое явление. Предложено опти6
мальное распределение средств на стимулирование труда.
Ключевые слова: алгоритм Хотеллинга, факторный анализ.
В современных условиях мотивация труда работников выделилась как особый
метод управления. Всё большее значение руководители предприятий уделяют
человеческому фактору как наиболее значимому в производственном процессе.
Поэтому особую ценность приобретает поиск эффективных рычагов воздействия
на поведение персонала, которые обеспечат максимальное выполнение производ*
ственных и социальных задач.
Анализ работ в области целеориентированного стимулирования труда показы*
вает, что разработано значительное количество обоснованных принципов [1; 6; 7],
но все они, как правило, базируются на методах психологии (теории потребностей,
в частности). В работах отечественных авторов достаточно мало внимания уделено
вопросам формализации решения задач, связанных с управлением персоналом
(т.е. математический аппарат практически не привлекается).
В публикациях, связанных с мотивацией труда, авторы не останавливают своё
внимание на том, что в математике существуют методы, которые способны форма*
лизовать поиск приоритетных рычагов управления персоналом посредством тех же
мотиваций. Очевидно, что данная практика не имеет место и в реальной жизни, хотя
она предлагает реальные выгоды.
Место мотивации в кадровой политике. Ни для кого не секрет, что в жёстких
условиях конкуренции человеческий фактор является определяющим. Именно ква*
лифицированный персонал — самое дорогое достояние, за которое также ведётся
борьба на рынке трудовых ресурсов. Причина этого достаточно полно иллюстриру*
ется следующим примером. В некоторой отрасли функционируют два предприятия*
конкурента. В большинстве случаев они пользуются услугами одних и тех же постав*
щиков, единым рынком сбыта, находятся под влиянием одинаковых факторов внеш*
ней среды, и даже технологии производства у них практически одинаковые. Такая
ситуация довольно типична. Но их финансовые показатели различны. Объясняется
это различием кадровой политики, которая внешним наблюдателям почему*то не
бросается в глаза. «Всё большее количество руководителей осознают, что конку*
рентное преимущество фирмы — это преимущество персонала над персоналом
соперника, а пренебрежение работниками — дорога, ведущая к убыткам» [7].
Сбалансированная кадровая политика является предметом изучения соответ*
ствующих наук. Мотивация персонала в любом обществе и экономической системе
носит сущностный характер и предопределяет экономику в обществе и уровень его
благосостояния.
Мотивация представляет собой процесс создания системы условий или моти*
вов, оказывающих воздействие на поведение человека, направляющих его в нуж*
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ную для организации сторону, регулирующих его интенсивность, границы, побуж*
дающих проявлять добросовестность, настойчивость, старательность в достиже*
нии целей.
Следует отметить, что вопрос мотивации в его практическом аспекте является
«белым пятном» в кадровой политике большинства отечественных предприятий.
Объясняется это опять же закоренелыми традициями и подходами, что имели
место при командно*административной системе Советского Союза. Поэтому и на
современном этапе методы мотивации сводятся лишь к изменению окладов
сотрудников. При этом в условиях ограниченных финансовых ресурсов эффектив*
ность данных мероприятий сводится на нет. Материальное стимулирование, как
правило, осуществляется в конце года. Это означает, что в течение производствен*
ного цикла ни о каком стимулировании нет и речи. Между тем недооценёнными
остаются другие стимулы, в частности возможности индивидуального планирова*
ния рабочего времени и выделения временного ресурса на свободный научный
поиск, которые используются не только в западных компаниях, но и в ряде научно*
исследовательских организаций нашей страны.
Именно целеориентированная мотивация и является объектом рассмотрения
данной работы. Предлагается попытка выделить из всего множества мотивов,
влияющих на трудовое поведение рабочего, именно те, воздействие на которые
приведёт к максимальному социальному и производственному эффекту. Также
будет произведена группировка мотивов по степени их значимости. Это позволит
руководству предприятия оптимально инвестировать финансовые средства
в кадровую политику.
Математическое обоснование. Исследование экономических систем любого
уровня производится с помощью системного подхода, который является научной
и прикладной методологией решения многих задач. Рассмотрим поведение персо*
нала предприятия как некую систему Щ. Предположим, что на неё влияет некото*
рый ограниченный набор факторов:
X = {х1, х2, …, хn}.
Исследователей же в большинстве случаев интересуют не численные выраже*
ния влияющих факторов Х, а некоторый набор итоговых показателей:
Y = {y1, y2, …, ym}.
Тогда состояние системы Ω в любой момент времени можно охарактеризовать так:
⎧y1 = g1( x1, x2 ,..., x n ),
⎪
⎪y 2 = g2 ( x1, x2 ,..., x n ),
⎨
⎪...
⎪y m = gm ( x1, x 2,..., x n ),
⎩

или в общем случае —
Ω : yk = gk(X).
Суть факторного подхода заключается в представлении о комплексном характе*
ре изучаемого явления Ω, выражающемся, в частности, во взаимосвязях и взаимо*
обусловленности отдельных признаков X. «Цель факторного анализа — сконцен*
трировать исходную информацию, выражая большое число рассматриваемых
признаков X через меньшее число более ёмких внутренних характеристик явления»
F = {F1, …, Fj}, 1 ≤ j ≤ n, «которые, однако, не поддаются непосредственному измере*
нию» (например, уровень аграрного развития, уровень технической оснащённости
предприятий). «При этом предполагается, что наиболее ёмкие характеристики ока*
жутся одновременно и наиболее существенными, определяющими. В дальнейшем
будем их называть обобщёнными факторами (или просто факторами)» [2]. Особен*
ность главных факторов заключается в том, что они с достаточной полнотой описы*
вают изучаемое явление. А так как их число заведомо меньше, чем число призна*
ков, то при дальнейшем моделировании замена множества X только лишь опреде*
ляющими факторами F понижает размерность пространства признаков.
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В большинстве приложений факторного анализа (ФА) гипотеза о наличии главно*
го(ых) фактора(ов) основана на предположении о существовании чего*то общего
в наблюдаемых признаках. В случае существования только одного фактора суть ФА
состоит в объяснении корреляции между наблюдаемыми признаками с помощью кор*
реляции этих признаков с фактором. В общем случае может быть несколько факторов.
Корреляция между наблюдаемыми признаками и факторами обозначают. Величины
называются факторными нагрузками, и они образуют матрицу факторных нагрузок.
Во многих приложениях ФА основная цель состоит в объяснении корреляционной
матрицы признаков R её матрицей факторных нагрузок A. Матрицу A находят числен*
ными методами, как правило, определяя собственные числа и векторы матрицы R.
Методология ФА в настоящее время значительно расширилась. Насчитывают*
ся десятки подходов, которые характеризуются своими способами обработки
и интерпретации данных.
В данной работе рассмотрим применение метода главных компонент, который
впервые подробно описал Г. Хотеллинг. Его суть заключается в том, что дисперсию
изучаемых признаков xi можно полностью объяснить за счёт выделения j латентных
факторов, где 1 ≤ j ≤ n (n — количество признаков). Причём Fi+1 объясняет диспер*
сию в большей мере, чем Fi. Отсюда ясно, что в процессе эксперимента можно
получить желаемую точность приближения или же ограничиться нахождением тако*
го числа факторов, которые в нужной мере описывают дисперсию признаков xi.
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Пусть на предприятии
провели анкетирование, по которому респондентам предложили выбрать, какие из
предложенных стимулов являются для них наиболее значимыми. Были предложены
пять стимулов: заработная плата, карьерный рост, имидж, безопасность, самореа*
лизация (количество предложенных факторов и их содержание чисто условные; на
практике, естественно, изучению должно быть подвергнуто гораздо больше стиму*
лов, например, около 30, тогда построенные модели будут иметь реальный резуль*
тат и практическую ценность). После статистическая информация была сгруппиро*
вана в табл. 1 (данные приведены в долях).
Таблица 1. — Структура ценностных представлений персонала
Стимулы
Возрастная
категория

Заработная
плата
Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

18–25
25–35
35–45
45–55
55–60
> 60

0,2
0,3
0,5
0,5
0,3
0,25

0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1

0,05
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3

0,05
0,03
0,08
0,08
0,2
0,3

0,3
0,17
0,02
0,02
0,1
0,05

Карьера

Имидж

Безопасность

Само+
реализация

Алгоритм исследования можно представить в следующей форме:
1. Формирование матрицы парных корреляций признаков xi.
2. Определение векторов факторных нагрузок, описывающих большую часть
дисперсии признаков.
3. Графическая интерпретация полученных результатов, экономическое толкование.
Первый этап. Матрицу парных корреляций R получим из исходной матрицы
⎛ 0. 2
⎜
⎜ 0.4
⎜ 0. 5
X =⎜
⎜ 0. 5
⎜
⎜ 0. 3
⎜ 0.25
⎝
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0.3 ⎞
⎟
0.03 0.17 ⎟
0.08 0.2 ⎟⎟
0.08 0.2 ⎟
⎟
0. 2
0.1 ⎟
0.3 0.05 ⎟⎠

0.4 0.05 0.05
0.4

0. 1

0.3
0.2

0. 1
0.2

0. 1

0.3

0. 1

0.3

R=

X ' sr ⋅ Xsr

,

n

где n — количество признаков xi;
Xsr — центрированная матрица:
x ij − x j

Xsr =|| x ij ||=

.

Dj

В результате описанных преобразований получим матрицу парных корреляций R:
− 0.08 − 0.05 − 0.28 − 0.74 ⎞
⎛ 1
⎜
⎟
−
− 0.97 − 0.87 0.64 ⎟
0
.
08
1
⎜
R = ⎜ − 0.05 − 0.97
1
0.88 − 0.55 ⎟.
⎜
⎟
⎜ − 0.28 − 0.87 0.88
− 0. 4 ⎟
1
⎜
⎟
1 ⎠
⎝ − 0.74 0.64 − 0.55 − 0.4
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по следующей формуле:

Второй этап. Применив метод главных компонент к данной корреляционной
матрице R, выделим два вектора факторных нагрузок А и их собственные числа λ:
⎛ 0.082 ⎞
⎛ − 0.774 ⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜ − .0.548 ⎟
⎜ − 0.06 ⎟
A1 = ⎜ 0.534 ⎟, λ1 = 3,1354, A2 = ⎜ 0.158 ⎟, λ2 = 0,0847.
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜ 0.492 ⎟
⎜ 0.321 ⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝ − .0.407 ⎠
⎝ 0.518 ⎠

В методе главных компонент собственные числа λi показывают, насколько i*й
фактор объясняет дисперсию признаков. Причём справедлив предел
i

lim ∑ λ
i → n k =1

i

= n,

где n — количество признаков.
Нормируем векторы факторных нагрузок:
Fi =

A
.
λi

Сведём для наглядности полученные координаты в табл. 2.
Таблица 2. — Координаты стимулов xi в координатах латентных векторов
Главные факторы (факторные нагрузки)
Признаки
F1

F2

X1

0,0823965

*0,774084

X2

*0,547917

*0,059722

X3

0,5341937

0,1579469

X4

0,4916118

0,3212707

X5

*0,407352

0,5186803

В нашем случае λ1 + λ2 = 3,1354 + 0,0847 = 3,2201. Значит, два полученных
латентных фактора F1 и F2 объясняют дисперсию на 65%. Причём основная часть
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дисперсии (

λ1 3.1354
=
= 0.62708 или 62,7%) объясняется первым главным факто*
n
5

ром F1.
Третий этап. Применяя метод главных компонент, мы исходили из того, что
между признаками xi существует скрытая взаимосвязь, которую невозможно объяс*
нить методами корреляционного анализа. Приведём графическую иллюстрацию.

Рис. 1 — Проекции векторов xi на ось главного фактора F1

Исходя из рис. 1 можно утверждать, что среди пяти изучаемых признаков xi оди*
наковую значимость на стимулирование труда оказывают три группы: 1*я группа —
факторы x2 и x5 (возможность карьерного роста и самореализации), 2*я группа
представлена факторами x3 и x4 (высокий имидж и безопасность), 3*я группа —
материальное стимулирование.
Подтверждает этот факт и двухфакторная система координат.

Рис. 2 — Геометрическое представление 5+ти наблюдаемых объектов
в тривиальном пространстве латентных факторов F1 и F2

Второй результат, который даёт факторный подход, это возможность заменить
5*факторную модель — на 2*факторную (в базисе векторов F1 и F2) с определённым
уровнем погрешности (в нашем случае — 65%).
Выводы и перспективы дальнейших исследований. На основании приве*
дённых исследований можно сделать следующие выводы:
1. Исследование структуры ценностных представлений персонала можно про*
водить на основе факторного анализа. Данный подход позволяет выделить приори*
тетные направления кадровой политики и целеориентированной мотивации, тем
самым снизив финансовые затраты на эти мероприятия.
2. В данной работе в качестве иллюстративного примера была взята модель
малой размерности, но анализу также эффективно поддаются и более сложные
системы.
Дальнейшие исследования по проблеме целеориентированной мотивации
труда с применением факторного анализа могут быть направлены на объективную
интерпретацию полученных результатов (векторов факторных нагрузок).
Розроблено систему цілеорієнтірованої мотивації трудової діяльності за допо6
могою залучення математичного апарату. Зроблено спробу виділити серед чинни6
ків, що визначають поведінку працівника, приховані (латентні) чинники, які поясню6
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A system of purpose oriented motivation work through the involvement of mathema6
tical tools. An attempt to distinguish among the factors that determine the behavior of the
employee, hidden (latent) factors, which explain more phenomenon being studied. Opti6
mum allocation of funds to stimulate labor.
Key words: Hotelling algorithm, factor analysis.
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ють більшою мірою явище, що вивчається. Запропоновано оптимальний розподіл
засобів на стимулювання праці.
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УДК 681.3

С. Д. Погорілий,
М. І. Трибрат,
Д. Ю. Вітель

ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÒÀ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÏÀÐÀËÅËÜÍÈÕ ÂÅÐÑ²É
ÀËÃÎÐÈÒÌÓ ÔËÎÉÄÀ-ÓÎÐØÀËÀ
ÄËß SMP- ÒÀ MPP-ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐ
Створено паралельні версії алгоритму Флойда6Уоршала для SMP6 і MPP6архі6
тектур та досліджено і проаналізовано їх часові характеристики. Визначено доціль6
ність застосування певної архітектури в залежності від розмірності задачі.
Ключові слова: SMP*архітектури, MPP*архітектури, найкоротший шлях між дже*
релом даних та їх приймачем, алгоритм Флойда*Уоршала, механізми взаємодії IPC,
синхронізація, спін*блокування, потік, процес, технологія MPI, кеш*пам’ять.
1. Вступ
Одним із головних факторів, що визначає ефективність функціонування сучасних
комп’ютерних мереж є алгоритм знаходження найкоротшого шляху між джерелом
даних та їх приймачем. На практиці до цих алгоритмів висувається ряд вимог, які
включають точність, надійність, стабільність, справедливість (по відношенню до вуз*
лів, які обслуговуються) та оптимальність. Задовольняючи цим критеріям, алгоритм
може бути покладений за основу протоколу маршрутизації, який має також визнача*
ти набір правил взаємодії вузлів, що приймають участь в процесі маршрутизації.
Поряд з алгоритмами Белмана*Форда (протокол RIP) та Дейкстри (протокол OSPF),
алгоритм Флойда*Уоршала дозволяє знаходити найкоротші шляхи між усіма пара*
ми вершин (складність — O(n3), де n — загальна кількість вузлів мережі). Проте він
не може працювати із графами, що мають цикли від’ємної ваги (на відміну від алго*
ритму Белмана*Форда).
Алгоритм знаходить оптимальні шляхи, визначаючи на кожному кроці k вагову
матрицю Dk (що складається з елементів d ijk ) через вагову матрицю на попередньо*
му кроці (Dk–1) [1]:
dijk =

w ij −вага ребра i → j при k =0.
{min(
d ,d + d ) при k ≠ 0
k −1
ij

k −1
ik

k −1
kj

Кількість кроків дорівнює кількості вузлів графа n. Крім того, на кожній ітерації ви*
значається матриця передування Pk, що на перетині i*го рядка та j*го стовпчика
містить елемент π ijk — номер вершини, яка передує j*тій у найкоротшому шляху з i в j:
πkij =

πkij =

при i = j або w ij = ∞,
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{ππi

k −1
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k −1
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при d ijk −1 ≤(d ikk −1 + d kjk −1) .
в іншому випадку

Мета роботи полягає у дослідженні часу виконання паралельних реалізацій алго*
ритму Флойда*Уоршала в залежності від кількості вузлів (MPP*архітектури) та ядер
мікропроцесора (SMP*архітектури).
2. Архітектура комп’ютерних систем зі спільною та розподіленою пам’яттю
Із появою багатоядерних процесорів, парадигми паралельних кластерних обчис*
лень з’явилась можливість оптимізувати роботу алгоритмів за критерієм часу,
використовуючи технології розпаралелювання. Створені таким чином реалізації
алгоритмів призначені для виконання в системах із розподіленою пам’яттю, або
в системах зі спільною пам’яттю.
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3. Підходи до створення паралельних застосувань для систем зі спільною
памяттю
Створення паралельних застосувань в системах зі спільною памяттю цілком за*
лежить від цільової операційної системи (ОС). Остання, виконуючи роль інтерфейсу
між застосуванням і апаратним забезпеченням, надає ряд методів для доступу до
ресурсів та для створення паралельних потоків інструкцій на окремих вузлах систе*
ми. Більшість нових технологій грунтуються на цих ключових методах і призначені
спростити процесс побудови паралельних застосувань, пропонуючи нові підходи.
Центральними сутностями сучасних ОС є потік та процесс [3, 4]. Основне їх
призначення — ефективне планування використання ресурсу процессорного часу
та захист застосувань від дії одного на інше. Саме по собі застосування є статичним
набором команд, проте процесс ОС — це набір ресурсів, даних та правил роботи ОС
із ними. При створенні процесс отримує такі ресурси як віртуальний адресний про*
стір, процесорний час, початковий потік. Будь*які два процеси в системі ізольовані
і не можуть (без додаткових механізмів ОС) впливати один на одного. Одним із під*
ходів до створення паралельних застосувань для систем із спільною та розподіле*
ною памяттю є використання паралельних процесів, які виконуються на обчислю*
вальних вузлах системи. Інший підхід грунтується на використанні набору паралельних
потоків в межах одного процессу. Потік фактично являє собою набір інструкцій, що
послідовно обробляється одним вузлом системи. Проте з потоками також асоцію*
ють додаткові ресурси — контекст (збережений набір регістрів CPU, що використо*
вується ОС в процессах планування виконання потоків), стек (область віртуального
адресного простору з динамічним виділенням памяті і LIFO способом доступу),
локальну память потоку (TLS — память, що доступна лише данному потоку). Різниця
в зазначених методах формування паралельного застосування полягає в тому, що
потоки в межах процессу не є ізольованими (окрім TLS ресурсу) і тому фактично
можуть взаємодіяти між собою без додаткових механізмів системи. Процеси, в свою
чергу, взаємодіють між собою за допомогою механізмів interprocess comunications
(IPC) системи, до яких належать:
• Спільна память (в Unix системах — shared memory objects, в Windows — file map*
ping). Підхід, при якому одна і та сама ділянка фізичної памятті відображається
у віртуальні адресні простори декількох процесів.
• Гнізда (Berkley sockets). Обмін даними між процесами в мережі грунтується на
цьому механізмі. Можна використовувати як для систем зі спільною, так із роз*
поділеною памяттю.
• Конвеєри (pipes) пропонують підхід з використанням структур типу FIFO для
обміну даними між процессами як в одній системі, так і в різних.
• Інші системно*залежні механізми (Windows — mailbox, DDE, console buffer і т.д).
Створення каналу обміну даними зазначеними методами вимагає часового
ресурсу. Далі наведені приклади системних механізмів ОС Windows, що дозволяють
значно пришвидшити обмін даними між процесами, накладаючи при цьому ряд
обмежень.
1. Використання процесів6відлагоджувачів дозволяє безпосередньо виконувати
запис*зчитування в чужому адресному просторі, проте цей метод вимагає від таких
процесів знання розподілу виділених сторінок пам’яті (це створює додаткові витра*
ти часу). Крім того, ці процеси мають володіти відповідними правами доступу до
чужого адресного простору.
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До систем із спільною пам’яттю належать багатоядерні комп’ютери та мульти*
процесори. Їх особливість полягає у тому, що всі обчислювальні одиниці (ядра чи
процесори) мають доступ до усієї наявної в системі пам’яті на відміну від систем із
розподіленою пам’яттю (мультикомп’ютери, кластери), де кожен обчислювальний
вузол контролює доступ до своєї ділянки. З одного боку це призводить до того, що
такі системи легше програмуються ніж системи із розподіленою пам’яттю. Проте
з іншого боку їх апаратна реалізація складніша. Ці системи поділяють на такі підкла*
си як UMA, NUMA, COMA, різниця між якими визначається часом доступу до різних
частин оперативної пам’ятті та її організацією (розподілом між обчислювальними
вузлами) [2]. Методи побудови застосувань для систем зазначених двох класів
є суттєво різними.
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2. Спільний сегмент пам’яті. При створенні процесу ОС виділяє фізичну
пам’ять для набору інструкцій та даних. При цьому зміна процесом певної сторін*
ки коду призведе до того, що в фізичній пам’яті з’явиться змінена копія. Оригі*
нальні сторінки пам’яті також лишаються виділеними (механізм копіювання при
запису). Можливо при створенні застосування змінити дану поведінку копіювання
сторінок. Це призведе до того, що декілька процесів зможуть модифікувати сто*
рінки без копіювання. Але при цьому процеси мають бути породжені з одного
виконуваного файла.
3. Буфер консолі. Батьківський і породжений процеси можуть мати спільну кон*
соль і відповідні буфери вводу*виводу. Але процеси, що взаємодіють таким чином,
мають належати одному дереву процесів з усієї ієрархії.
4. Особливості синхронізації для Windows+платформ
Синхронізація є одним із найважливіших способів взаємодії декількох потоків
(одного чи різних процесів), оскільки забезпечує атомарний доступ до спільних
даних. Більшість механізмів синхронізації Windows передбачає використання
об’єктів ядра системи. Тому їх застосування ініціює виконання додаткового набо*
ру інструкцій, що переводять CPU з одного режиму (кільця захисту) в інший. Вико*
нання цих додаткових команд може значно знизити продуктивність всього
застосування.
Одним із широко застосованих шаблонів паралельного програмування є син*
хронізація типу бар’єр. Ідея такої взаємодії потоків полягає у тому, що в кожному
з останніх існує група інструкцій, по досягненні якої подальше виконання даного
потоку припиняється доти, доки всі інші потоки із групи не досягнуть даного набору.
Ці інструкції називають бар’єром. Побудувати такий спосіб взаємодії на існуючих
примітивах ОС можна за допомогою механізму спін*блокування (spin*blocking).
Схема реалізації бар’єру наведено на рис.1.

Рис.1 — Бар’єр, що викорисровує спін+блокування

Спін*блокування використовує один спільний для всіх потоків у групі лічильник,
доступ до якого атомарний (на Windows платформі реалізується за допомогою
Interlocked функцій, що не переводять CPU в інше кільце захисту). Проходячи
набір інструкцій, потік змінює лічильник і входить в очікування, що реалізується за
допомогою циклу. Це очікування активне і споживає ресурс процесорного часу.
Для покращення часових характеристик спін*блокування можна скористатися
іншим механізмом. Кожний системний потік має пріоритет, що надається йому
системою. Для кожного пріоритету ОС містить чергу активних (готових отримати
ресурс процесорного часу) потоків. Якщо черга з найвищим пріоритетом не
порожня, то потоки з цієї черги обслуговуються CPU. В іншому випадку обслугову*
ються потоки з нижчім пріоритетом. Обслуговування полягає в тому, що система
надає можливість потоку виконуватись на CPU (одному з ядер) певний квант часу
(Windows XP — 10 ms). Після цього стан потоку зберігається в контексті, а сам потік
розміщується в кінці своєї черги. Поведінкою планувальника частково можна керу*
вати програмою. Windows надає можливість потоку за допомогою API функції
Sleep передати залишок свого кванту іншому потоку в черзі. Таким чином активне
очікування можна організувати ефективніше ніж при використанні інших приміти*
вів синхронізації. Вихід із очікування відбувається за умови проходження останнім
потоком з групи атомарної зміни лічильника. Цих дій достатньо для організації
бар’єра, який потоки проходять один раз за своє існування. Щоб створити бар’єр,
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5. Взаємодія потоків у системах із розподіленою пам’яттю
Основний спосіб взаємодії потоків у розподілених системах описується шабло*
ном Message Passing, ідея якого полягає в тому, що для доступу до даних деякого
потоку з групи реалізується певний інтерфейс чи протокол обміну. Фактично, вико*
ристовуючи цей інтерфейс один потік може запросити відповідні данні чи дію у іншо*
го потоку. При цьому інший потік має реалізувати певну поведінку для обслуговуван*
ня запитів до нього. В такій схемі окремо можна виділити синхронну та асинхронну
взаємодії. Виділення в системі головного потоку (або арбітра), або певної їх сукуп*
ності, дозволяє сторити синхронізацію, що позбавлена тупикових ситуацій.
Частковим випадком Message Passing взаємодії є клієнт*серверна взаємодія,
яка реалізується в таких технологіях як MPI [5], Windows Communication Foundation
(WCF), Web Services, Win Services. Основою реалізації даного шаблону є механізм
сокетів. Цей вид взаємодії інтегрований в деякі мови програмування (наприклад F#
(MailboxProcessor) [6], Scala (Actors), ErLang). Реалізація Message Passing шаблону
(Рис. 2) фактично є реалізацією скінченного автомату.
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який потоки проходять циклічно, слід додати ще одне спін*блокування з іншим
лічильником. Крім того, після кожного активного очікування потоки повинні моди*
фікувати вектор лічильників певним чином. Реалізація такого роду бар’єра була
використана в паралельній багатопотоковій та багатопроцесній версіях алгорит*
му. Перевагами спін*блокування є гарна маштабованість, ефективність, мала
ресурсоємність реалізації. Недоліком є активне очікування і складність реалізації
для систем із розподіленою памяттю.

6. Реалізація послідовної версії алгоритму
На рис.3 наведено схему обрахунку вагової матриці на k*ому кроці реалізації
послідовної версії алгоритму. Така схема передбачає економію ресурсів оператив*
ної пам’яті, оскільки кожен крок алгоритму не вимагає додаткових витрат (нове зна*
чення d ijk зберігається в тому місці, де зберігалось d ijk −1 ). Проте, якщо граф матиме
від’ємні ребра при умові відсутності циклів від’ємної ваги, такий метод роботи із
пам’яттю може призвести до невірних результатів. Так, якщо на k*ому кроці вага d ijk —
від’ємна, алгоритм модифікує її, що призведе до невірних обрахунків інших значень
ваги на цій ітерації. Для коректної роботи алгоритму в цьому випадку слід викори*
стовувати додаткові ресурси пам’яті.

Рис. 2 — Обрахунок матриці D на k+тій ітерації

Результати були отримані для графів з кількістю вузлів від 200 до 5000. Графік
(рис. 3) демонструє поліноміальну залежність часу виконання від кількості вузлів
(поліноміальну складність алгоритму).
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Рис. 3 — Час роботи реалізації послідовної версії алгоритму
в залежності від кількості вузлів графа

7. Концепція розпаралелювання алгоритму Флойда+Уоршала
На кожному кроці k алгоритм повністю обраховує нову матрицю Dk. При перехо*
ді від послідовної версії алгоритму (1 потік) до паралельної (n потоків), слід зауважи*
ти, що кількість даних, що має обробити один потік з групи стає суттєво меншим.
Таким чином, якщо потоки виконуються паралельно, то час виконання паралельної
версії має бути приблизно в n разів меншим. Проте слід зазначити, що оскільки
потоки мають на k*му кроці використовувати рядок і стовпчик з номером k, то ця
область пам’яті виявляється спільною для кількох потоків. Якщо потоки виконують*
ся в різних процессах, то існуватиме затрати часу на обмін цими даними між ними,
оскільки в цьому випадку матриця Dk розподілна по системі. Окрім того, на кожному
кроці потоки слід синхронізувати за допомогою бар’єра, бо в іншому випадку існу*
ватиме не нульова імовірність того, що з’явиться потік, який потрапить на наступну
ітерацію раніше за інших і буде використовувати некоректні дані.
При створенні багатопотокової реалізації алгоритму вагова матриця Dk знахо*
диться у віртуальному адресному просторі одного процесу, кожен потік якого має
безпосередній доступ до її комірок. Проте багатопроцесна реалізація для систем із
спільною пам’яттю вимагає створення спільної матриці Dk між усіма процесами.
Зазначений механізм спільного сектора даних був використаний в реалізації для
створення спільного вектора синхронізації. Для того, щоб зробити спільною для всіх
процесів велику ділянку пам’яті було використано механізм shared memory. В реалі*
зації алгоритму для систем із розподіленою пам’яттю було використано технологію
MPI (Microsoft реалізація, що входить до складу HPC Pack SDK). В цьому випадку
матриця Dk була розподілена між вузлами мережі і на кожному кроці певний вузол
(що визначався динамічно під час виконання алгоритму) відсилав рядок з номером
k іншим вузлам.
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Рис. 4 — Розбиття даних на множини, що паралельно обробляються

8. Інші особливості експериментальної реалізації
Програмні реалізації виконані за САА*схемами, що наведені в [6]. Основа алго*
ритму побудована за схемою 3, можливість використання якої зумовлено тим, що
програмна реалізація моделює відсутність зв’язку в графі за допомогою деякої кри*
тичної величини ваги ребра (ця величина задається як вхідний параметр). Переваги
такого підходу наступні:
• Введення критичного значення ваги дає можливість оперувати з порожніми
зв’язками графа так само як із зв’язками, що мають скінченну вагу.
• Зменшення кількості альфа*диз’юнкцій у вкладених альфа*ітераціях (зменшен*
ня числа перевірок на кожному кроці алгоритму).
Проте недоліком в цьому випадку є створене обмеження на максимально можли*
ву вагу ребра вхідного графа.
Наступні експериментальні результати були отримані для графів із фіксованою
щільністю (відношенням кількості зв’язків з критичною вагою до загальної їх кілько*
сті), що дорівнює 0,5. Причиною цього є наслідки проведених попередніх дослі*
джень залежності часу виконання алгоритму від щільності. Рис 5. демонструє цю
залежність для послідовної реалізації алгоритму для графів з кількістю вузлів, що
рівна 1000, 2000 та 3000. Аналогічні результати були отримані і для багатопотокової
та багатопроцесної реалізацій, а отже можна зробити висновок про слабку залеж*
ність часу виконання алгоритму від щільності графів.
Як вже зазначалось, в створених застосуваннях не було використано прив’язку
потоків до ядер. З одного боку це призвело до суттєвого покращення часових харак*
теристик реалізацій з використанням розглянутої синхронізації. Проте, з іншого
боку, оскільки контекст потоку переміщується з одного ядра на інше неконтрольова*
но, розкид результатів, що отримувались для одного графа при певній кількості
потоків, збільшився. На зображених рисунках наводяться усереднені значення
отриманих результатів. Велика відносна похибка спостерігалась при малих кількос*
тях вузлів графа, що пояснюється малим часом виконання алгоритму і не достат*
ньою точністю використаного таймеру (було використано функцію GetSystemTime).
Запуск таймера для створених версії алгоритму відбувався безпосередньо
перед циклом алгоритму і тому отримані часові характеристики не включають час
ініціалізації вагової матриці та матриці передування. Для багатопотокової та багато*
процесної реалізації врахований час створення паралельних потоків (процесів),
проте для багатопроцесної реалізації не враховано час створення ділянки спільної
пам’ятті. Якщо ж враховувати повний час виконання реалізацій, то слід зазначити,
що у випадку паралельних програм доцільніше було б організувати паралельне
асинхронне зчитування потоками вхідного файлу з ваговими коефіцієнтами.
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Рис. 5 — Залежність часу роботи алгоритму від щільності графа.
Приведені результати для графів з кількістю вузлів, що рівна 1000, 2000, 3000.

Коректність отриманих застосувань було перевірено на заздалегідь обрахованих
графах малої розмірності. Було встановлено відповідність між отримуваними
результатами від різних реалізацій алгоритму.
9. Дослідження швидкодії реалізації алгоритму для систем зі спільною
пам’яттю
Дослідження проводилися на графах з кількістю вузлів в діапазоні від 200 до 5000
(з кроком 100 для діапазону 200–2000 та 250 для діапазону 2000–5000) і кількості
потоків (процесів) від 2 до 20 (з кроком 2). Використана апаратна архітектура Intel
Core Quad — 2.4 GHz — 64 розрядний, 4 ядра. Програмні реалізації створені мовою
С з використанням Win*32 API (Win*64 API).
На рис. 6 наведено залежності часу виконання алгоритму від кількості вузлів
графа та кількості паралельних потоків (процесів). Час виконання потокової реаліза*
ції виявляється меншим за час виконання реалізації, що використовує паралельні
процеси, оскільки додатковий час витрачається на обмін даними між процесами
при використанні IPC.
Іншою особливістю результатів є характерні коливання залежності часу від кіль*
кості потоків (процесів). Локальні мінімуми цих коливань мають місце для кількості
потоків, що кратна чотирьом. Це явище пояснюється тим, що дослідження проводи*
лися на системі з чотирма ядрами. Тому при кількості потоків, що кратна 4, контекст
кожного з них зберігається в L1 кеш*пам’яті певного ядра, а відповідний час на його
завантаження не витрачається. Отже, в цьому випадку протягом виконання застосу*
вання кожне з ядер працює із своєю підмножиною потоків.
На рис. 7 подано залежності відношення часу паралельної однопотокової та
послідовної версій алгоритму до часу багатопотокової (2 та 4 потоки). З них можна
зробити такі висновки:
1. Відношення часу виконання послідовної версії алгоритму до паралельної
з кількістю потоків, що рівна двом (чотирьом), більше за два (чотири відповідно)
в певному діапазоні вузлів графа. Причиною, найбільш імовірно, є додаткова опти*
мізація паралельного коду компілятором (тобто факт, що набір інструкцій, який
виконує один потік в багатопотоковій реалізації над своїми даними, відрізняється
від потоку інструкцій послідовної версії алгоритму). Тому більш коректно порівнюва*
ти часи виконання одного потоку паралельної реалізації з часами цієї ж реалізації,
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що використовує багато потоків. В цьому випадку максимальне отримане приско*
рення для двох потоків рівне приблизно 1.8, а для чотирьох — 3.6.
2. На отриманих рисунках чітко виділяється область піку прискорення алгоритму
та область насичення. Причиною такої поведінки залежності прискорення від кілько*
сті вузлів графа може бути обмеженість ресурсу кеш*пам’яті L2 системи. При певній
кількості вузлів графа починають активно виникати кеш*промахи, що призводить до
латентної операції звертання до оперативної пам’яті. Проте канал взаємодії ядер
з оперативною памятю є спільним і тому при обробці значного масиву даних пара*
лельна обробка буде чергуватися із послідовним звертанням до оперативної пам’я*
ті, що на залежності відповідає спаду до насичення. Оскільки кожне ядро процесо*
ра, на якому проводились дослідження, володіє власною кеш*пам’ятю, що менша за
сумарну, то при використанні набору потоків для графів з невеликою кількістю вуз*
лів (проте достатньою для появи кеш*промахів), частина потоків продовжуватиме
обробку паралельно в той час, як інша частина очікуватиме на дані. Отже, оскільки
кількість даних, що обробляє кожен потік з набору менша за кількість даних, що
обробляється потоком в однопоточній версії, то границя, при якій активно проявля*
ються кеш*промахи, зсувається в бік графів з великою кількістю вузлів. Це пояснює
пік на отриманих характеристиках прискорення.
3. Отримані залежності для багатопроцесної реалізації (рис. 8) алгоритму подіб*
ні до багатопотокової реалізації, проте максимуми прискорення в цьому разі ви*
являються меншими. Це пояснюється тим, що операція створення паралельного
потоку потребує менше ресурсів за операцію створення паралельного процесу.
Слід зазначити, що було проведено додаткові дослідження для підтвердження
гіпотези про кеш*пам’ять. При цьому було використано звичайний ітераційний алго*
ритм збільшення кожної комірки нульової матриці на одиницю паралельно та без
використання синхронізації. Були отримані подібні характеристики. Також при
початкових дослідженнях неоптимізованої версії застосування були отримані цікаві
результати при заміні типів даних вхідних матриць з double та int на float та short. Для
нових типів пік прискорення зміщувався в бік більшої кількості вузлів приблизно в 1.6
разів в порівнянні із початковою точкою максимуму. Якщо ж узяти до уваги обмеже*
ність кеш*памяті, то теоретичне зміщення мало б бути рівним:
sizeof(double)+sizeof( int )
= 2 ≈ 1,41.
sizeof(float)+sizeof(short)

10. Дослідження швидкодії реалізації алгоритму для систем із розподіле+
ною пам’яттю
При створенні застосування було використано технологію MPI, що надає можли*
вість запускати паралельні процеси на різних вузлах мережі.
Перші дослідження були спрямовані на перевірку отриманих результатів попе*
редніх етапів (паралельних реалізацій для систем зі спільною пам’яттю). Тому спо*
чатку було використано один вузол мережі. Отримані залежності відношення часу
послідовної версії алгоритму до часу побудованої паралельної реалізації для розпо*
ділених систем продемонстровані на рис. 9. Тут використано саме час послідовної
версії для порівняння продуктивності паралельних реалізацій. Отже, ці залежності
відповідають по поведінці отриманим раніше залежностям прискорення, що свід*
чить про те, що обраний спосіб синхронізації чи обміну даними між потоками слаб*
ко впливає на поведінку прискорення.
Рис. 10 зображує характеристики застосування при використанні на двох ком*
п’ютерах, що з’єднані між собою мережею. Отримані графіки прискорення мають
ряд особливостей, що дозволяють зробити такі висновки.
1. На відміну від систем зі спільною пам’яттю, прискорення більше одиниці отри*
мується для графів з великою кількістю вузлів. Порівняння прискорення алгоритму,
що виконується на двох ядрах однієї машини, та алгоритму, що використовує одне
ядро кожної з двох машин, приводить до висновку, що за певної критичної кількості
вузлів графа друге застосування переважатиме за швидкодією перше. Це є перева*
гою систем із розподіленою пам’яттю. Проте для відносно малих кількостей вузлів
графа продуктивність другого застосування гірша за продуктивність послідовної
реалізації алгоритму.
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2. При малій кількості вузлів графа алгоритм втрачає більше часу на обмін дани*
ми по мережі, ніж на корисну роботу. При великих кількостях даних — навпаки.
3. Викиди в залежності прискорення від кількості вузлів можна пояснити конкуренці*
єю ядер за спільний канал обміну даними (це потребує додаткового дослідження).
Рис. 11 зображує отримані результати для трьох вузлів мережі. Відсутність полі*
номіальної залежності між часом виконання і кількістю вузлів графа пов’язана із
можливими затримками передачі даних по мережі або із самою топологією мережі.
Отже, можна зробити висновок, що додавання нового вузла обчислень не дає сут*
тєвої переваги в швидкодії, проте додавання нового ядра на кожному вузлі значно
підвищує продуктивність застосування.
11. Висновки
Дослідження роботи паралельних реалізацій алгоритму Флойда*Уоршала для
систем зі спільною та розподіленою пам’яттю виявило ряд особливостей:
1. Прискорення низки потоків алгоритму (для SMP* та MPP*архітектур) доцільно
рахувати по відношенню до часу виконання одного потоку на відповідній архітектурі.
2. Для систем SMP*архітектури (рис. 7, 8) передуючий викид і подальший спад
прискорення паралельної реалізації пояснюються обмеженістю об’єму кеш*пам’яті
системи.
3. Збільшення кількості вузлів понад два для систем MPP*архітектури (рис. 10, 11)
не дає суттєвої переваги в часі виконання паралельної версії алгоритму.
4. Системи зі спільною пам’яттю доцільно використовувати для графів із кількіс*
тю вузлів, меншою певної величини (для даної серії експериментів приблизно 2500).
При перевищенні цієї межі реалізація для систем із розподіленою пам’яттю буде
давати кращі результати.
Созданы параллельные версии алгоритма Флойда6Уоршала для SMP6 и MPP6
архитектур, исследованы и проанализированы их временные характеристики.
Определена целесообразность применения определенной архитектуры в зависи6
мости от размерности задачи.
Ключевые слова: SMP*архитектуры, MPP*архитектуры, кратчайший путь между
источником данных и их приемником, алгоритм Флойда*Уоршала, механизмы взаи*
модействия IPC, синхронизация, спин*блокировки, поток, процесс, технология MPI,
кэш*память.
Parallel versions of the Floyd6Warshall algorithm for SMP6and MPP6architectures were
created. Their temporal characteristics were investigated and analyzed. It was shown that
the expediency of particular architecture usage depends on the dimension of the task.
Key words: SMP*architecture, MPP*architecture, the shortest path between a data
source and the receiver, the Floyd*Warshall algorithm, mechanisms of interaction IPC,
synchronization, spin locks, thread, process, MPI technology, cache memory.
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Рис. 6 — Залежність часу виконання алгоритму
від кількості паралельних потоків та кількості вузлів графа

Рис. 7 — Залежності відношення часів виконання багатопотокової реалізації
з одним потоком (лівий рисунок) та послідовної реалізації (правий рисунок)
до часу виконання багатопотокової реалізації для 2+х та 4+х потоків

Рис. 8 — Залежності відношення часів виконання
багатопроцесної реалізації з одним процесом (лівий рисунок)
та послідовної реалізації (правий рисунок)
до часу виконання багатопроцесної реалізації для 2+х та 4+х процесів
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Рис. 9 — Прискорення відносно послідовної версії алгоритму паралельної реалізації
(1 вузол мережі, 1–4 використаних ядра) для систем із розподіленою пам’яттю.

Рис. 10 — Час виконання та прискорення відносно послідовної версії алгоритму
паралельної реалізації (2 вузла мережі, 1–4 використаних ядра)
для систем із розподіленою пам’яттю

Рис. 11 — Час виконання та прискорення відносно послідовної версії алгоритму
паралельної реалізації (3 вузла мережі, 1–2 використаних ядра)
для систем із розподіленою пам’яттю
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ÑÈÑÒÅÌÀÒÈÇÀÖ²ß
ÊËÀÑÒÅÐÍÈÕ ÌÎÄÅËÅÉ
ÊÂÀÇ²ÑÒÀÖ²ÎÍÀÐÍÈÕ ÏÅÐÅÕÎÄ²Â ÎÁ’ªÊÒÀ
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Â ÏÅÐÅÄÀÂÀÐ²ÉÍÈÕ
ÒÀ ÀÂÀÐ²ÉÍÈÕ ÑÈÒÓÀÖ²ßÕ
Розроблено методику ідентифікації передаварійних та аварійних станів об’єкта
управління.
Ключові слова: ідентифікація аварійних станів об’єкта управління.
Завдання ідентифікації передаварійних та аварійних станів об’єкта управління
(ОУ) характеризується низкою особливостей такого характеру:
1) об’єкт перебуває в стані норми, як правило, описується стаціонарними харак*
теристиками, згідно з функціоналом:
TS j (t) = F j ( x (t),t,Dx ,σ x ,M x ,M j ,Mv ,R xx ,S(ω),I x ) ,
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(1)

де j = 1,2,3... — номер технологічного стану, t — час, D — дисперсія, σ —
середньоквадратичне відхилення, Мх — вибіркове математичне сподівання,
Мj — ковзне математичне сподівання, Мv — вагове математичне сподівання,
Rхx — автокореляційна модель, S(ω)х — спектральна характеристика, Iх —
ентропія;
2) об’єкт, який переходить в передаварійний стан, ідентифікується стрибками
окремих параметрів характеристичного функціоналу (1), що відповідає квазі*
стаціонарності його статистичних характеристик;
3) об’єкт, який переходить в аварійний стан найчастіше описується дрейфом
практично всіх параметрів характеристичного функціоналу (1), суттєвою змі*
ною коефіцієнтів матриці взаємокореляцій і нестаціонарністю статистичних
характеристик.
Таким чином, перехід ОУ в аварійні та передаварійні стани потребує розробки
достатньо складного алгоритмування та програмного забезпечення комп’ютерної
системи, яка в реальному масштабі часу повинна ідентифікувати стани ОУ та від*
працювати програми зворотного приведення ОУ в стани норми.
Вказані особливості завдання ідентифікації аварійних та передаварійних станів
ОУ не дозволяють покласти завдання приведення ОУ в стан норми на регулятори
окремих параметрів об’єкта, що потребує застосування потужного математичного
апарату кластерних моделей.
Методологію та необхідність кластерних моделей увів Т. Харрісон [1]. Теоретичні
основи кластерних моделей розроблені М. Олдендерфер [2]. Водночас названі та
інші автори не розглядали можливість застосування кластерних моделей до квазі*
стаціонарних об’єктів, що є важливим актуальним науковим завданням.
На рис. 1 проведена класифікація можливих переходів квазістаціонарних ОУ
в різні стани.
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КЛАСИФІКАКЦІЯ
ПЕРЕХОДІВ

1

норма

2

передаварійні

3

Аварійні

1.1

з норми в норму
S1 → S20

2.1

з норми
в передаварію
S1 → S21

3.1

з норми в аварію
S1 → S22

1.2

з передаварії
в норму
S1 → S21 → S20

3.2

2.2

з норми
в передаварію
S1 → S20 → S21

з норми в аварію
S1 → S20 → S22

1.3

з аварії в норму
S1 → S22 → S20

3.3

2.3

з аварії
в передаварію
S1 → S22 → S21

з передаварії
в аварію
S1 → S21 → S22

1.4

з аварії в перед*
аварію в норму
S1 → S22 → S21 → S20

3.4

з норми в перед*
аварію в аварію
S1 → S20 → S21 → S22

з передаварії
1.5 в аварію в норму
S1 → S21 → S22 → S20

1.6

з норми в перед*
аварію в норму
S1 → S20 → S21 → S20

з норми в аварію
в норму
1.7
S1 → S20 → S22 → S20
з норми в аварію
в передаварію
в норму
1.8
S1 → S20 → S22

з норми в аварію
2.4 в передаварію
S1 → S20 → S22 → S21
з аварії в норму
2.5 в передаварію
S1 → S22 → S20 → S21
з передаварії
в аварію
2.6 в передаварію
S1 → S21 → S22 → S21

з передаварії
в
норму
в аварію
3.5
S1 → S21 → S20 → S22

3.6

з аварії в перед*
аварію в аварію
S1 → S22 → S21 → S22

з передаварії
в норму
2.7 в передаварію
S1 → S21 → S20 → S21

→ S21 → S20
Рис. 1 — Класифікація переходів станів

Далі наведена систематизація можливих переходів квазістаціонарних ОУ в різні
стани. Наведені такі позначення:
— дозволений перехід

— недозволений перехід
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2. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20, але перейшов в стан S21.
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S1, S20 — нормальні стани, S21 — передаварійні ситуації, S22 — аварійні ситуації.
1. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і перейшов.

3. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20, але перейшов у стан S22.

4. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залишати*
ся в цьому стані, він перейшов, але потім перейшов в стан S21.

5. Об’єкт зі стану S1 у момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залишати*
ся в цьому стані, він перейшов, але потім перейшов у стан S22.
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6. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залиша*
тися в цьому стані, він перейшов, але потім перейшов у стан S21 і повернувся
в стан S20.

7. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залишати*
ся в цьому стані, він перейшов, але потім перейшов у стан S22 і повернувся в стан S20.

8. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залишати*
ся в цьому стані, він перейшов, але потім перейшов в стан S22. Із стану S22 перейшов
в стан S21 і повернувся у стан S20.

9. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залишати*
ся в цьому стані, він перейшов, але потім перейшов у стан S22. Із стану S22 перейшов
у стан S21.

10. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20, але перейшов
у стан S22. Зі стану S22 перейшов у стан S21.
38
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11. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав
залишатися в цьому стані, але він перейшов у стан S22. Із стану S22 перейшов
у стан S20.

12. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав
залишатися в цьому стані, але він перейшов в стан S21. Із стану S21 перейшов
у стан S20.

13. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав
залишатися в цьому стані, але він перейшов в стан S21. Із стану S21 перейшов
у стан S22.

14. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залиша*
тися в цьому стані, але він перейшов у стан S21. Із стану S21 перейшов у стан S22.
Із стану S22 перейшов у стан S20.
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15. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20, але він перей*
шов у стан S21, а потім перейшов у стан S22. Із стану S22 перейшов у стан S21.

16. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20, але він перей*
шов у стан S22, а потім перейшов у стан S21. Із стану S21 перейшов у стан S22.

17. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залиша*
тися в цьому стані, але він перейшов у стан S21. Із стану S21 перейшов у стан S20.
Із стану S20 перейшов у стан S21.

18. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залиша*
тися в цьому стані, але він перейшов у стан S21. Із стану S21 перейшов у стан S22.
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20. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залиша*
тися в цьому стані, але він перейшов у стан S21. Із стану S21 перейшов у стан S20,
а потім перейшов у стан S22.
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19. Об’єкт зі стану S1 в момент часу t1 повинен перейти в стан S20, але він перей*
шов в стан S22. Із стану S22 перейшов у стан S21, а потім перейшов у стан S20.

21. Об’єкт зі стану S1 у момент часу t1 повинен перейти в стан S20 і мав залиша*
тися в цьому стані, але він перейшов у стан S22. Із стану S22 перейшов у стан S20,
а потім перейшов у стан S21.

На рис. 2 проведена узагальнена теорія можливих переходів квазістаціонарних
ОУ в різні стани.

Рис. 2 — Узагальнена теорія переходів квазістаціонарних ОУ
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Узагальнена теорія можливих переходів квазістаціонарних ОУ описується такою
залежністю:
⎧0,Sn = Sn
⎪
⎪0,S1 = S20
,
L6 = ⎨
(2)
⎪1,S1 = S21 ∨ S22
⎪1,Sn = Sa ∨ Sp
⎩
Викладені теоретичні положення та методологія діагностування квазістаціонарних
станів ОУ на основі розроблених модифікованих кластерних моделей може бути
широко використана при створенні програмно*апаратних засобів та спецпроцесорів
опрацювання потоків даних на низових рівнях РКС, у тому числі для широкого класу
об’єктів у нафтогазовій, атомній, енергетичній та інших галузях промисловості.
Разработана методика идентификации предаварийных и аварийных состояний
объекта управления.
Ключевые слова: идентификация аварийных состояний объекта управления.
A method of identifying of the pre6emergency and emergency management an object.
Key words: identification of states of emergency management object.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÍÅ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß ÇÀÊÐÓ×ÅÍÈÕ ÏÎÒÎÊ²Â
Ó ÖÈÊËÎÍÍÈÕ ÊÀÌÅÐÀÕ
Виконано аналіз процесу очищення газових сумішей у циклонних камерах.
Сформульовано математичну модель динаміки руху суміші, ентальпії та гідравліч6
ного тиску у циклонній камері із закрученими потоками суміші як систему нелінійних
диференціальних рівнянь математичної фізики. Запропоновано числово6аналітич6
ний метод розв'язання системи квазілінійних рівнянь руху газоповітряної суміші та
ентальпії. Виконано комп'ютерне моделювання розроблених алгоритмів.
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УДК 536.12

Ключові слова: ентальпія, закручені потоки, рівняння Нав'є*Стокса, ітераційний
процес, інтегральні перетворення.
Циклонні камери широко використовують як сепаратори або як апарати для відо*
кремлення частинок у рідинно*газових потоках завдяки їх простої конструкції та
низької вартості. Завдяки досягненням у визначенні різних частин циклонів стало
можливим класифікувати частинки пилу із діаметром меншим за мікрони. Ці досяг*
нення ґрунтуються на моделюванні тривимірних рівняннях переносу (рівняннях
Нав'є*Стокса), руху частинок, температури та статичного тиску.
У циклонах осаджування сухої золи здійснюється під впливом відцентрового
ефекту.
При надходженні через тангенціальний патрубок 1 (рис. 1, [1]) або лопатки, що
закручують 6, частинки відтискуються до внутрішніх стінок корпусу 3, і внаслідок втра*
ти швидкості випадають в індивідуальні 4 або загальні 7 бункери*накопичувачі (у бата*
рейних циклонах) і потім трубопроводами 5 відводяться у системи транспортування
золи. Очищений газ трубами 2 виводиться у газоходи або збірні камери. Відцентро*
вий ефект сильніше проявляється у крупних частинках. Зі збільшенням розміру части*
нок і зменшенням діаметру циклону ефективність очищення збільшується.
Циліндричні циклони призначені для вловлювання сухого пилу аспіраційних
систем і рекомендовані до використання для попередньої очистки газів на вході
фільтрів.
Традиційні підходи до розрахунку параметрів циклонних камер полягають у вибо*
рі діаметру циклону залежно від розходу суміші на вхідному патрубку, розрахунку
середньої швидкості, визначенні гідравлічного опору циклона та ефективності очи*
щення газів у циклоні.
Шлях до підвищення ефективності очищення газових сумішей у циклонних каме*
рах полягає у визначенні динаміки руху суміші, ентальпії, гідравлічного тиску у камері.
Основна особливість закручених потоків [2], — це розмірне співвідношення двох
(осьової і тангенціальної), а у деяких випадках і трьох складових швидкості, а також
наявність радіального і осьового градієнтів тиску. За помірної і сильної закрутки
газових потоків осьова швидкість біля стінки значно перевищує розхідне значення,
а біля осі утворюється "провал», або зона зворотних течій.
Завдяки силам в'язкості здійснюється неперервне змінювання структури закруче*
ного потоку за довжиною каналу аж до повного виродження обертового руху. Тому
у таких умовах не існує стабілізованої закрученої течії. Внаслідок зменшення інтенсив*
ності закрутки за довжиною каналу статичний тиск на стінці зменшується, а у при
осьовій області збільшується. В області біля стінки при цьому наявна течія із від'ємним
градієнтом тису, а у зоні біля стінки — із додатним, що суттєво відрізняє закручений
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потік від осьового. Нерівномірність поведінки закрученого потоку за довжиною ка*
налу є причиною ускладнення механізму процесів, які протікають у такому потоці,
і труднощів виявлення закономірностей, що управляють цими процесами. Харак*
терною особливістю закручених потоків також є радіальний градієнт статичного
тиску. Суттєві радіальні градієнти осьової і обертальної швидкостей, статичного
тиску сприяють виникненню інтенсивних турбулентних пульсацій.

Рис. 1 — Циклонні пиловловлювачі

Закрутка потоків є ефективним засобом стабілізації полум'я у камерах згоряння
газотурбінних двигунів, використовується для інтенсифікації тепло* і масообміну
у каналах, захисту стінок камери і стабілізації електричної дуги у плазмотронах.
Великі перспективи має використання закрутки у МГД*генераторах, для регулюван*
ня тяги ракетних двигунів, у хімічній, газовій та інших галузях промисловості.
Завихрителі, які використовують на практиці, класифікують за різними ознаками:
за способом закрутки, характером закрутки, протяжності пристрою, що закручує.
За повної закрутки на вході у трубу розташовують пристрій, що закручує, завдяки
якому виникає тангенціальна складова швидкості по усьому поперечному перетину
труби. До таких пристроїв належать завихрителі двох типів. До першого із них нале*
жать завихрителі, в яких потоку надається тангенціальний (обертальний) рух, що
перетворюється у межах вихідного патрубку завихрителя у поступально*оберталь*
ний рух. Це — завихрителі тангенціального, улиткового і тангенціально*лопаткового
типів.
Розподіл повної u і тангенціальної uϕ швидкостей практично збігається за всією
довжиною циклонної камери. При збільшенні радіуса камери тангенціальна складо*
ва спочатку швидко збільшується до свого максимального значення uϕ0 , а потім
зменшується. Цей розподіл обумовлює характерний для циклонних камер розподіл
статичного тиску, що має максимум біля стінки камери і зменшується до її осі, прий*
маючи від'ємне значення.
У якості геометричного параметра закрутки тангенціального завихрителя вико*
ристовують безрозмірний комплекс
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d −a
,
ab
де a і b — розміри каналу, що підводить, d — діаметр каналу.
Система рівнянь, яка описує розповсюдження швидкостей, температур і концен*
трацій у закручених потоках, зручно подати у циліндричній системі координат. За
припущення про існування коефіцієнтів турбулентного обміну тривимірні рівняння
мають вигляд [3]:
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де Ф = [ur,uϕ,uz,k,c*,h]

— вектор залежних змінних, а відповідні значення
λФ = [µ ef ,µef ,µ ef ,µ ef / σk ,µ ef / σc ,µef / σh ],
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n* = d

(3)

⎞
⎟⎟;
⎠

∂u ⎞ ∂ ⎛
∂u ⎞ 1 ∂ ⎛
∂u ⎞
∂p 1 ∂ ⎛
⎜⎜ rµ ef ϕ ⎟⎟ + ⎜ µ ef z ⎟;
+
⎜ rµ ef r ⎟ +
∂z r ∂r ⎝
∂z ⎠ r ∂ϕ ⎝
∂z ⎠ ∂z ⎝
∂z ⎠

(4)

Sk = Gk – pc*; Sc* = (C1c * Gk – C2ρc*2) / k ;

(5)

⎡ ⎛ ∂u ⎞
⎛ ∂u
∂u ⎞ ⎛ ∂u ∂u u ⎞ ⎤
∂u ⎞ ⎛ ∂u
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Для системи рівнянь (1)*(5) в області D = D ∪ S = {0 ≤ r ≤ R, 0 ≤ ϕ ≤ 2π, 0 ≤ z ≤ H, t ≥ 0}
формулюються відповідні початкові та межові умови:
νr

t =0

= µ1(r,ϕ, z); ν ϕ
νr

S

t =0

= µ2 (r,ϕ, z); ν z

= ξ1(t); ν ϕ

S

t =0

= µ 3 (r,ϕ, z); h

= ξ2 (t); ν z

S

t =0

= µ 4 (r,ϕ, z). (7)

= ξ3 (t); h S = ξ0 (t); c * S =ξ4 (t).

(8)

t =0

= µ0 (r,ϕ, z); c *

Приймемо на першому етапі, що коефіцієнт µef набуває ефективного значення,
що дорівнює сумі молекулярної µ(T) і турбулентної µt в'язкостей, яку позначимо як µ*.
Також вважатимемо ρ = const. Залежність молекулярної в'язкості від температури
часто подається у вигляді емпіричних залежностей, які отримують шляхом узагаль*
нення експериментальних даних. Так, формула Сатерленда [3] має вигляд
µ(T ) = µ0

273 − C ⎛ T ⎞
⎜
⎟
T − C ⎝ 273 ⎠

3/2

,

де C — безрозмірний коефіцієнт, що залежить від виду газу; T — абсолютна темпе*
ратура.
Задача (1)–(8) — нелінійна крайова задача. Числовим методам розв'язання задач
аеродинаміки і теплообміну у циклонних камерах присвячена значна кількість науко*
вих публікацій [ , ], у переважній більшості яких моделювання руху сумішей виконуєть*
ся за припущення сталості складових швидкості їхнього руху. Такий підхід має сенс
при визначенні геометричних параметрів при проектуванні циклонних камер.
Необхідність коректного визначення складових швидкості та температури як
функцій просторових координат та часу пов'язана із вирішенням задачі оптималь*
ного розділення суміші газових потоків у циклонній камері.
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Математичне моделювання розподілу компонент швидкості руху суміші та її тем*
ператури будемо виконувати за ітераційною схемою [ ]. Подамо систему рівнянь
(1)–(6) у такому вигляді:
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Із урахуванням наведених обмежень відносно µef та ρ запишемо вирази для SФ.
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Згідно із ітераційною схемою на першій ітерації відшукується розв'язання ліній*
ної частини крайової задачі із початковими та межовими умовами (7),(8).
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Застосування інтегральних перетворень до рівняння (14) із межовими умовами
(8) та початковими умовами (7) дає розв'язання у вигляді
R
H
2π
⎡ сФ − R Ф R Ф ⎤
Ф(αФj ,βФjk ,λФjkl , p) = Jk (λФjkl r ) ζ k (βФjk ϕ) sin(αФj z)⎢ jkl Фjkl + jkl ⎥ rdrdϕdz.
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0
0
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∫

∫

∫

(15)

У просторі оригіналів розв'язання у лінійному наближенні отримуємо у вигляді
Ф(0) (r,ϕ, z,t) =

∑
jkl

− θФ t
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Ф
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де cФ
j ,k ,l — значення інтегральних перетворень функцій µ(r,ϕ,z) (початкові умови),
Ф
RФ
j ,k ,l — значення інтегральних перетворень межових умов (8), ζ 2 k −1(β jk ϕ) =

1
sin(βФjk ϕ);
π

1
cos(βФjk ϕ).
π
У загальному випадку для задачі (1)–(8) (із урахуванням розв'язання (15)) можна
записати розв'язання на m*й ітерації у вигляді
ζ 2 k (βФjk ϕ) =

Ф(m) (αФj ,βФj ,k ,λФj ,k ,l , p) = Ф(0) (αФj ,βФj ,k ,λФj ,k ,l , p) +

[

]

⎧
⎫
1
Lt ⎨NФ Ф(m −1) (r,ϕ, z,t ⎬.
Ф
p + σ j ,k ,l ⎩
⎭

(17)

Тут p — оператор Лапласа (інтегральне перетворення за часом). Подальші дії
проілюструємо на прикладі функції
Ф(m) (αФj ,βФj ,k ,λФj ,k ,l , p) = Ф(0) (αФj ,βФj ,k ,λФj ,k ,l , p) +
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[
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⎭

(18)

( N ur ) рівняння (9), тобто від наведеного вище виразу із урахуванням отриманих
розв'язань у лінійному наближенні ur(0) (r,ϕ, z,t) , uϕ(0) (r,ϕ, z,t) , u z(0) (r,ϕ, z,t) , T (0) (r,ϕ, z,t ) .
Щоб з'ясувати сутність проблем, які виникають при застосуванні скінченних інте*
гральних перетворень за просторовими змінними та перетворенням Лапласа за
часовою змінною, запишемо вираз для конвективної складової рівняння (9). Маємо:
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ζ k ′ (β j ′k ′ϕ) sin(αuj r z) sin(α j ′ϕ z) ×
dϕ
dϕ

(

)

u
u
⎤
−σ r t
−σ ϕ t
⎡
⎤⎡ u
u
u
× ⎢ c ujklr − R ujklr e jkl + R ujklr ⎥ ⎢ c j ′kϕ ′l ′ = R j ′kϕ′l ′ e j′k ′l′ + R j ′kϕ′l ′ ⎥ +
⎣⎢
⎦⎥ ⎣⎢
⎦⎥

(

+

∑J

)

ur
uk
ur
k (δ jkl r ) J k ′ (δ j ′k ′l ′ r )ζ k

(19)
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Задача полягає у визначенні інтегральних перетворень від нелінійної частини

(β ujkr ϕ)ζ ukr′ (β uj ′kz ′ ϕ)α ujr sin(α uj r z )α uj′r cos(α uj′z z ) ×

jkl

u
u
−σ r t
−σ z t
⎡
⎤⎡
⎤
× ⎢ c ujklr − R ujklr e jkl + R ujklr ⎥ ⎢ c uj ′kz ′l ′ − R uj ′kz ′l ′ e j ′k ′l ′ + R uj ′kz ′l ′ ⎥.
⎣⎢
⎦⎥ ⎣⎢
⎦⎥

(

)

(

)

Згідно із загальною схемою ітераційного процесу для пошуку розв'язання у дру*
гому наближенні треба застосувати до виразу (19) скінченні перетворення за про*
сторовими змінними z,ϕ,r.
ur

R

(

) ∫

( ) ( )

ur
N cn α j ,β jk , δ jkl ,t = Jk (δ jkl r )ζ k β jk ϕ sin α j z Ncn
(r, ϕ, z,t )rdrd ϕdz.

(20)

0

Бачимо, що виконання інтегрального перетворення за змінною r потребує обчис*
лення інтегралу від добутку трьох функцій Бесселя або їх похідних. Відомо, що такі
інтеграли не обчислюються у квадратурах. Числове інтегрування також не дає задо*
вільного результату внаслідок того, що прагнення досягти принадну точність за раху*
нок збільшення кількості членів у степеневих рядах, а це, своєю чергою, призводить
до значних арифметичних похибок. Тому виникає потреба у розробці алгоритму інте*
грування, вільного від перелічених недоліків. Запропоновано ефективний алгоритм
вирішення цієї задачі, що ґрунтується на апроксимації функцій Бесселя дробово*ра*
ціональними виразами. Так, наприклад, функції Бесселя нульового та першого по*
рядків апроксимуються такими дробово*раціональними виразами.

679310 + 65794 x
−506130 − 79342 x
−1548720 + 1310 x
+
+
;
2
2
179,3 + 16,79 x + x
164,03 + 24,529 x + x
220,11+ 0,2498 x + x 2
106790 + 16219 x
−78570 − 18245 x
−25687 − 296,6 x
.
J1( x ) ≈
+
+
2
2
96,50 + 12,66 x + x
88,504 + 18,057 x + x
117,88 + 1,0346 x + x 2

J0 ( x ) ≈

Точність такого подання функцій Бесселя не менша за 0.0001 для будь*якого значення x.
Тоді обчислення інтегралів від будь*якої кількості циліндричних функцій зводить*
ся до інтегрування суми дробово*раціональних функцій другого степеню, що є стан*
дартною процедурою.
Інша проблема полягає у тому, що при обчисленні складових вигляду
f1(t ) =

u
u
−σ r t
−σ r t
⎡ u
⎤⎡ u
⎤
ur
ur
ur
j ′k ′l ′
jkl
r
r
−
+
−
+ R uj ′kr ′l ′ ⎥,
c
R
e
R
c
R
e
⎢ jkl
jkl
jkl ⎥ ⎢ j ′k ′l ′
j ′k ′l ′
⎣⎢
⎦⎥ ⎣⎢
⎦⎥

∑(
N

jkl

)

(

)

(22)
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отримуємо суму N3 складових трьох експонент від часу. Практично цей факт (напри*
клад, за N = 10 матимемо 4000 складових відносно експонент) унеможливлює авто*
матизацію (програмну) процесу розв'язання системи нелінійних нестаціонарних
диференціальних рівнянь у частинних похідних.
Застосуємо до функції f1(t) інтегральне перетворення за Лапласом і застосуємо
до отриманого виразу алгоритм еквівалентного спрощення [ ]. Отримаємо:
⎧⎪ N ⎡ 3
⎫
−b t ⎤⎪
Lt {f1(t )}= Lt ⎨
⎢ ai e i ⎥ ⎬ =
⎪⎩ jkljkl ⎣⎢ i = 0
⎦⎥ ⎪⎭

∑ ∑

N

∑

⎡ a0
a1
a2
a3 ⎤ d0
d1 + d2 p
. (23)
+
+
+
⎢ +
⎥≈
2
p
p
+
b
p
+
b
p
+
b
p
c
1
2
3⎦
⎣
1 + c2 p + p

У просторі оригіналів цьому виразу відповідає вираз
1

(

( )

( ))

f1(t ) = g01 + e − α t g11 sin ω1t + g21 cos ω1t .

На рис.2 наведені графіки вихідної суми та результат апроксимації.
Застосування цього алгоритму та обчислення інтегральних перетворень до
виразу (19) (тобто реалізація (20)) дає змогу записати (20) у такому вигляді.
ur
N
⎧
⎫
⎡ cn0nms
cnnms + cn2nms p ⎤
⎪
⎪
Lt ⎨N cn (α j ,β jk ,δ jkl ,t )⎬ =
+ nms1
⎢
⎥.
cn3 + cn4nms p + p2 ⎦
⎪
⎪
⎩
⎭ nms ⎣ p

∑

Коефіцієнти залежать від значень інтегралів за відповідними змінними.

Рис. 2 — Графіки суми функцій часу і апроксимуючого поліному

Якщо застосувати цей алгоритм спрощення до решти складових у виразі (18),
отримаємо розв'язання першого рівняння системи (9) із урахуванням (10) на другій
ітерації у такому вигляді.
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∑ J (δ
N

m

ur
nms

)( )

r ζ k βumsr ϕ sin(αusr z )

nms

1
r
p + σunms

⎡ cn0nms
cnnms + cn2nms p ⎤
+ nms1
⎢
⎥.
cn3 + cn4nms p + p2 ⎦
⎣ p

У просторі оригіналів розв'язання набуває вигляду

ur(1) (r,ϕ, z,t ) =

N

∑J

ur
ur
ur
m (δ nms r )ζ k (βms ϕ) sin(α s

z)

nms

(

)

(1)
r t
1)
1)
1)
1)
1)
⎡ur1(0) e− σ unms
+ ur 0(nms
+ e− θ nms t ur1(nms
sinζ (nms
t + ur 2(nms
cos ζ(nms
t ⎤.
⎢⎣ nms
⎥⎦

Якщо застосувати викладені алгоритми до решти рівнянь системи (9), (10) від*
носно шуканих змінних (вектор Ф), отримаємо вирази, аналогічні наведеному із від*
повідними коефіцієнтами та власними функціями і значеннями. Кількість ітерацій
для досягнення принадної точності (∆ = 0,01) для різних змінних системи коливаєть*
ся від 3 до 5. Для прикладу, наведемо графіки осьової складової швидкості

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

Ur(1) (r, ϕ, z, p) = Ur(0) (r,ϕ, z, p) +

Рис. 2 — Осьова складова швидкості на першій ітерації

Висновки. Застосування ітераційного числово*аналітичного методу для розв'я*
зання системи нелінійних диференціальних рівнянь руху газоповітряної суміші,
тиску і температурного поля надає можливість суттєво зменшити час моделювання
цих процесів із досягненням принадної точності розв'язання.
Подальші дослідження пов'язані із пошуком розв'язань системи рівнянь (9),(10)
із урахуванням турбулентних складових цієї системи у вигляді (11). При цьому алго*
ритми інтегральних перетворень щодо просторових змінних залишаються тими
самими, а алгоритми, що пов'язані із перетвореннями за часовими змінними розро*
бляються для кожної із невідомих змінних.
Час реалізації викладених алгоритмів програмними засобами вимірюється кількома
секундами, що на кілька порядків менше у випадку, якщо реалізація розв'язання системи
рівнянь (9)–(11) виконується шляхом апроксимації цих рівнянь різницевими схемами.
Суттєві переваги пропонованих алгоритмів полягають у тому, що отримані вира*
зи у аналітичному вигляді надають можливість вирішувати задачі управління вхідни*
ми потоками у циклонні камери з метою оптимізації розділення сумішей на виході із
циклонних камер.
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Рис.3 — Осьова складова швидкості на третій ітерації

Выполнен анализ процесса очистки газовых смесей в циклонных камерах.
Сформулирована математическая модель движения смеси, энтальпии и гидравли6
ческого давления в циклонной камере с закрученными потоками как система нели6
нейных дифференциальных уравнений математической физики. Предложен
численно6аналитический метод решения системы квазилинейных уравнений дви6
жения газовоздушной смеси и энтальпии. Выполнено компьютерное моделирова6
ние разработанных алгоритмов.
Ключевые слова: закрученные потоки, итерационный процесс, интегральные
преобразования, уравнения Навье*Стокса, энтальпия.
The analysis of process of cleaning gas mixture in cyclone cameras is performed. The
mathematical model of moving mixture, temperature and hydraulic pressure in cyclone
cameras with turned floods as the system of nonlinear equations in partial derivations. The
numerical6analytics method of solving the system quazilinear equations of moving gas6air
mixture and temperature. Computer simulation of performed algorithms has proposed.
Key words: turned floods, iterative process, integral transforms, Nave's**Stokse
equations, temperature.
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ÍÅ×¨ÒÊÈÉ ÌÅÒÎÄ
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÁÎÐÊÈ ÏÀÍÎÐÀÌ
Предложен новый нечёткий метод автоматической сборки панорам, отличаю6
щийся от существующих нечётким представлением информации об отклонении
фрагментов. Данный подход позволяет преодолеть неоднозначные ситуации, кото6
рые могут возникнуть при сборке панорамы.
Ключевые слова: автоматическая сборка панорам, теория нечётких множеств.
Задача сборки панорам состоит в создании больших цифровых изображений из
небольших фрагментов, сделанных «внахлест» (имеющих области перекрытия). Мы
рассматриваем её приложение к задаче сканирования крупноформатных геогра*
фических карт, значительно превосходящих по размеру разрешающую способ*
ность фиксирующих устройств.
Основная масса существующих методов сборки панорам [1–4] предполагает
выполнение трёх этапов: 1) определения относительного смещения и трансформа*
ции (поворота, растяжения и т.д.) соседних фрагментов относительно друг друга;
2) определения абсолютного смещения и трансформации каждого фрагмента;
3) обратной трансформации фрагментов и их склеивание.
Установлено, что третий этап достаточно хорошо проработан в существующих
решениях [1–4], основные же трудности возникают на первых двух этапах. Скажем,
для методов, использующих на первом этапе различные виды корреляции [1],
свойственна ограниченность поддерживаемых типов деформаций фрагментов,
а для методов, использующих особенности изображений [2–4], недостатки связа*
ны со сложностью, и, зачастую, неоднозначностью поиска контрольных точек, по
которым происходит совмещение.
Предлагаемый метод автоматической сборки панорам отличается от суще*
ствующих использованием на втором шаге нечёткого представления информации
о локальном и глобальном смещении фрагментов, что позволяет разрешать нео*
днозначные ситуации, свойственные методам обоих типов.
В общем виде формальная постановка первых двух этапов задачи (третий этап
в данной публикации не рассматривается) может быть представлена следующим
образом. Задано множество фрагментов изображения F = {f1, f2, ..., fn}, предста*
вляющих собой цифровые изображения fn: Рi → [0,1] на пиксельных плоскостях
Рi ⊆ Z2, возможно, не прямоугольной формы. На множестве фрагментов задано
отношение соседства V ⊆ F2, такое, что (fi, fj) ∈ V, если фрагмент fi имеет область
перекрытия с fj. Также определено множество G = {g1, g2, ..., gk} допустимых транс*
формаций (параллельный перенос, поворот и др.) фрагментов. Необходимо найти
такой набор трансформаций (ϕ1, ϕ2, ..., ϕn), ϕi = gi1 gi2 ... gi K , gi k ∈ G , что

∑ δ(ϕ f , ϕ f ) → min .
i i

j j
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Здесь δ(ϕif1, ϕjfj) — степень различия между фрагментами

(fi ,f j )∈V

ϕif1, ϕjfj по области перекрытия ϕiPi ∩ ϕjPj при ограничивающем условии

∆1 ≤ # (ϕi Pi ∩ ϕ j Pj ) / min{# ϕi Pi , # ϕ j Pj }≤ ∆2 . Последнее условие означает, что размер
перекрытия в отношении к размеру минимального из стыкуемых объектов должен
быть ограничен сверху и снизу.
При описании предложенного метода, без потери общности, ограничим поста*
новку задачи случаем, возникающим при сканировании крупноформатных геогра*
фических карт. А именно, топология фрагментов представляет собой прямоуголь*
ную сетку, F = {f11, f12, ..., f1W, ..., fH1, ..., fHW} (fij, fkm) ∈ V ⇔ i = k и j = m – 1, или
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i = k – 1 и j = m. Здесь для индексов фрагментов использованы две координаты,
обозначающие местоположение фрагмента внутри прямоугольной сетки, посколь*
ку подобное обозначение облегчает восприятие отношения связности фрагментов.
Фрагменты представляют собой прямоугольные серые изображения, множество
трансформаций ограничено параллельным переносом, однако метод легко может
быть обобщён на случай более широкого набора трансформаций.
Поскольку в указанном варианте постановки задачи возможен только один вид
трансформации фрагментов, очевидно, решение сводится к расчёту координат
(xij, yij) левого верхнего угла каждого из прямоугольных фрагментов в собранной
панораме. Сам расчёт проводится в два этапа: на первом этапе оцениваются
u
u
относительные смещения ( x ij , y ij ) и ( x ij , y ij ) каждого фрагмента относительно лево*
го верхнего угла его соседей слева и сверху (если таковые имеются), при наилуч*
шем совмещении фрагментов в парах. Далее находятся смещения (xij, yij) относи*
тельно верхнего левого фрагмента панорамы (смещения в глобальной системе
координат).
В идеальном случае, когда можно однозначно определить локальные смещения,
очевидно, задача нахождения глобальных координат довольно проста, а алгоритм её
решения состоит в последовательном присоединении к уже собранной части пано*
рамы новых фрагментов справа и снизу. Однако возможны случаи, при которых
локальное смещение определить однозначно невозможно. Например, при сопоста*
влении фрагментов, соседствующих в горизонтальной плоскости, и имеющих
в области перекрытия только горизонтальные линии (при сборке географических
карт подобная ситуация вполне реальна). В таком случае результат поиска локально*
го смещения — множество точек, лежащих на одной горизонтальной прямой.
Отметим, что с учётом шумов, добавляемых к фрагментам при сканировании,
возможны ситуации, при которых в лучшей сборке панорамы в целом смещение
ряда фрагментов относительно своих непосредственных соседей не будет соответ*
ствовать лучшим локальным смещениям. В связи с этим, нами предложено локаль*
ные и глобальные координаты представлять в виде нечётких множеств, заданных на
универсальном множестве Z2, а для сложения нечётких смещений воспользоваться
принципом обобщения Заде.
Определение локальных смещений. Для определения локальных смещений
использована кросс*корреляция, вычисляемая на основе быстрого преобразова*
ния Фурье с последующей компенсацией краевого эффекта. На основе полученной
кросс*корреляции строятся нечёткие множества локальных смещений X *ij ⊆ Z 2 , где
~

* ∈ {l, u} с функцией принадлежности:
µ X * ( x, y ) =
ij
~

c ( x ,y )
,
max c (u,w )

(1)

(u ,w )∈Z 2

где c(x,y) — соответствующее смещению (x,y) значение корреляции.
Определение глобальных смещений. Поскольку возможны случаи, при кото*
рых глобальное смещение, полученное по сопоставлению с соседями сверху
и слева, не гарантированно даст лучший результат в полной сборке панорамы,
предложено проводить расчёт глобальных смещений в два этапа. На первом этапе
при расчёте нечётких множеств, представляющих глобальные смещения, произво*
дится движение сверху вниз и слева направо:
X1,1 = { (0,0)|1.0 };
X i,1 = X i −1,1⊕ X ui ,1 , i ∈ {2,...,H };
~

~

~

X1, j = X1, j −1⊕ X 1, j , j ∈ {2,...,W };
~

X i, j
~
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⎛
= ⎜ X i −1, j ⊕ X ui ,j
⎜ ~
~
⎝

~

~

⎞ ⎛
⎞
⎟ ∩ ⎜ X i, j −1⊕ X i, j ⎟ , i ∈ {2,...,H }, j ∈ {2,...,W },
⎟
⎟ ⎜ ~
~ ⎠
⎠ ⎝

где A⊕ B — обобщённая операция сложения, вычисляемая по принципу обобщения
~

∪

A⊕ B =
~

~

2

( x , y )∈ Z
(u,w )∈ Z 2

⎧( x + u, y + w )| µ ( x, y ) ∧ µ (u,w )⎫.
⎨
⎬
A
B
~
~
⎩
⎭

(3)

Таким образом, получаются нечёткие множества X i, j , задающие глобальное
~

смещение фрагмента fij, при фиксации фрагмента f11 (т.е. исходя из того, что фраг*
мент f11 уже «правильно установлен»). Каждое из полученных нечётких множеств
содержит варианты глобального смещения соответствующего фрагмента, а функ*
ция принадлежности выражает уверенность в том, что соответствующий вариант
обеспечит лучшее положение фрагмента в панораме. Однако, как было показано
выше, максимальное значение функции принадлежности, ввиду возможной не*
однозначности локального смещения и накладываемых на фрагменты шумов, не
даёт гарантии того, что выбранный вариант смещения является лучшим.
Согласно выдвинутой нами гипотезе, шансы на успешность выбора значительно
возрастают, если при вычислении глобального смещения делается привязка не
только к левому верхнему, но и к правому нижнему фрагменту. В связи с этим, пред*
ложено после полного прямого прохода по фрагментам согласно схеме сверху вниз
и слева направо, учесть также результаты расчёта глобальных смещений с привяз*
кой к нижнему правому фрагменту по схеме от нижнего правого фрагмента справа
налево и снизу вверх:
YH,W = X H,W
~
~ ;
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~

Заде [6]:

Yi ,W = Yi +1,W Θ X ui +1,W , i ∈ {1,...,H − 1};
~

~

~

YH, j = X H, j +1 Θ X H , j +1, j ∈ {1,...,W − 1};
~

⎛
Yi , j = ⎜ Yi +1, j Θ X ui +1,j
⎜ ~
~
~
⎝

~

~

⎞ ⎛
⎞
⎟ ∩ ⎜ Yi , j +1 Θ X ⎟ , i ∈ {1,...,H − 1}, j ∈ {1,...,W − 1},
i , j +1 ⎟
⎟ ⎜ ~
~ ⎠
⎠ ⎝

где AΘ B — обобщённая операция вычитания, вычисляемая по принципу обобще*
~

~

ния Заде:
AΘB =
~

~

⎧( x − u, y − w )| µ ( x, y ) ∧ µ (u,w )⎫.
⎨
⎬
A
B
~
~
⎩
⎭
( x ,y )∈Z 2

∪

(5)

(u,w )∈ Z 2

Таким образом, для каждого фрагмента получены глобальные смещения X ij при
~

фиксации левого верхнего фрагмента, и Yij — при фиксации правого нижнего фраг*
~

мента. Тогда итоговое глобальное смещение, соответствующее координате левого
верхнего угла в собранной панораме, может быть вычислено по формуле
Wij = X ij ∩ Yij , а координаты левого верхнего угла фрагмента fij могут быть найдены из
~

~

~

выражения:
( x ij , y ij ) = arg max µWij ( x, y ) .
( x , y )∈ Z 2

(6)

~

Модификации метода. Модификации предложенного метода целесообразно
проводить в двух направлениях: первое связано с расширением класса поддержи*
ваемых трансформаций, второе — с повышением скорости работы.
Покажем один из возможных вариантов модификации метода, связанный
с расширением класса возможных трансформаций на примере добавления
поворотов фрагментов относительно их центров. В данном случае предлагается
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к универсальному множеству, на котором строится нечёткое представление
смещений, добавить углы поворота фрагментов, т.е. в качестве универсального
множества использовать не Z2, а Z2 × U, где U — дискретное множество вариан*
тов поворота. При этом, необходимо изменить операции (3) и (5) с учётом
добавленной возможности поворота фрагментов.
Повышение скорости метода может быть достигнуто за счёт использования
эвристик. Первая состоит в уменьшении мощности носителей нечётких локальных
смещений за счёт исключения заведомо слабо возможных вариантов, на которых
функция принадлежности ниже некоторого определённого заранее порога. Второй
возможный подход состоит в определении ряда трансформаций для каждого из
фрагментов ещё на первом этапе сборке.
В практической реализации описанного метода использованы обе эти эвристи*
ки: на первом этапе однозначно определялся угол поворота каждого из фрагмен*
тов. За оптимальное значение угла поворота принимался угол, при котором зафик*
сировано максимальное значение кросс*корреляции. Также на элементах, для
которых функция (1) не превосходит порога 0,7, она устанавливается равной 0.
Кроме эвристик, скорость сборки панорамы могут повысить также использова*
ние распределённых вычислений на первом этапе, и параллельных вычислений —
на обоих этапах.
Описание компьютерного эксперимента. Для проверки метода использова*
лись отсканированные фрагменты карты г. Киева с размерами 633 × 888, 578 × 887,
578 × 887, 564 × 888, 555 × 868, 552 × 869 пикселей, рис. 1 а). При помощи прило*
жения, реализованного на языке C++, проводилась сборка панорам из 2 (part1,
part2), 4 (part1, part2, part4, part5) и 6 фрагментов. Время сборки на ПК на базе про*
цессора Intel Сore2Quad Q9400 2,6МГц для каждого из трёх случаев составило 0.2 с,
0.35 с и 0.72 с, соответственно.
Визуальное сопоставление полученной цифровой панорамы с бумажным ориги*
налом позволило сделать вывод о корректности автоматической сборки на базе
предложенного метода.
Выводы. В данной публикации предложен новый нечёткий метод автоматиче*
ской сборки панорам, что позволило разрешать неоднозначные ситуации, возника*
ющие в процессе сборки как при использовании корреляций, так и особенностей
изображений (рис.).
Возможные направления дальнейшей работы по совершенствованию данного
метода включают его адаптацию к более сложным видам трансформаций объектов,
а также ускорения сборки за счёт различного рода эвристик, а также использования
параллельных и распределённых вычислений.

а)

б)

Рис. — Результат работы нечёткого метода:
а) исходные фрагменты; б) результат автоматической сборки
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Ключові слова: автоматичний збір панорам, теорія нечітких множин.
New fuzzy method of the automated panoramic image stitching is proposed. The pro6
posed method differs form other by using fuzzy representation of fragments offsets
representation and allows making decisions on uncertain situations possible while pano6
ramic images stitching.
Key words: automatic panoramic image stitching, fuzzy sets theory.
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Запропоновано новий нечіткий метод автоматичного збирання панорам, що
відрізняється від існуючих використанням нечіткого представлення інформації про
відхилення фрагментів. Цей підхід дозволяє подолати неоднозначні ситуації, які
можуть виникнути при збиранні панорами.
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кандидат фізико6математичних наук

ÎÁÐÎÁÊÀ ÃÐÀÔ²×ÍÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯
ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÌÀÒÐÈÖ² ÀÄÀÌÀÐÀ
Матриці Адамара широко застосовують в теорії і практиці цифрової обробки сиг6
налів, завадозахищення передачі інформації. У роботі описаний алгоритм стиснен6
ня і передачі інформації. Для навчання студентів створена модель «передавач —
приймач» засобами Microsoft Excel.
Ключові слова: матриця Адамара, завадозахищення, стиснення інформації,
Microsoft Excel, макрос.
Теоретичні основи застосування матриці Адамара у практиці цифрової обробки
сигналів, завадозахищення передачі інформації закладені у двадцятих роках мину*
лого сторіччя [10]. У сімдесятих роках її вже використовували у передачі фото
з місяця, але мікросхеми, що обробляли телевізійний сигнал, були занадто дорогі,
й це звужувало сферу застосування [8].
Розвиток комп’ютерної техніки дозволив вирішувати широке коло взаємопов’я*
заних завдань у мобільному зв’язку, криптографії, охоронних системах, забезпечи*
ти такі властивості технології CDMA, як висока стійкість до перешкод, прицільних
зокрема, і скритність передачі.
У багатьох відеопристроях реалізовано схему зменшення блочного шуму, техно*
логію покращання перенесення кольорів DigiPure і систему шумозниження, що
забезпечує якісне відтворення відео.
Для дослідження дискретних структур генетичної коди використовуються
матричні методи їх уявлення і аналізу, запозичені з математичних теорій дискретних
сигналів і перешкодостійкого кодування. Матриці генетичної коди володіють симе*
тріями й іншими змістовними символами. З їх допомогою виявляються зв’язки
системи параметрів генетичної коди з матрицями Адамара, багатовимірними
числами (елементами особливої алгебри) [5].
У спеціальній літературі з комп’ютерної оптики розглядається базис Адамара, який,
як показано в [6], добре підходить для аналізу відбитків пальців. Переваги цього бази*
су в його універсальності і простоті оптичної реалізації за допомогою бінарних фазових
фільтрів. Тому актуальними є проблеми створення і удосконалення математичних
моделей процесу обробки сигналів, завадозахищення передачі інформації.
Нині розроблена велика кількість чисельно*аналітичних методів й обчислюваль*
них алгоритмів для вирішення проблеми.
У нашій статті розглядаємо завдання створення автоматизованої обчислюваль*
ної системи, що об’єднує різні підходи до моделювання.
Мета статті — продемонструвати за допомогою графічних засобів Microsoft Excel можли*
вості вирішення широкого кола взаємопов’язаних завдань у навчальному процесі: методів
інтегрування функцій, розкладення в ряд, моделювання процесу кодування, декодування.
Докладніше про матриці Адамара можна дізнатися в [5–8].
Унітарна матриця Адамара порядку n — це матриця (n × n), що генерована за
таким ітераційним правилом H2 = H2 ⊕ Hn–2,
H2 =

1 ⎛1 1 ⎞
⎟⎟,
⎜⎜
2 ⎝1 − 1⎠

де ⊕ — означає кронекеровий добуток двох матриць.
⎛ A(1,1)B A(1,2) B ... A(1,N)B ⎞
⎜
⎟
⎜ A(2,1)B A(2,2)B ... A(2,N)B ⎟
⎟.
A ⊕ B=⎜ .
.
.
.
⎜
⎟
⎜ .
⎟
.
.
.
⎜
⎟
A
(
N
,
1
)
B
A
(
N
,
2
)
B
...
A
(
N
,
N
)
B
⎝
⎠
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(1)

⎛1 1 1 1 ⎞
⎜
⎟
1 ⎜1 − 1 1 − 1⎟
H4 = H2 ⊕ H2 = ⎜
.
2 1 1 − 1 − 1⎟
⎜
⎟
⎜1 − 1 − 1 1⎟
⎝
⎠

За аналогією можна виписати всі Hn n = 1,2,... . Неважко встановити ортого*
нальність
(2)
Hn−1 = HnT = Hn,
Матриця названа по імені Ж. Адамара (Hadamard Jacques).
Адамар Жак (8. 12. 1865–17. 10. 1963) — французький математик, член Паризь*
кої АН (1912 р.).
Сутність методу стиснення графічної інформації. Стиснення здійснюється
за рахунок обробки частини коефіцієнтів спектра, який створено після ортогональ*
ного перетворення.
При відборі коефіцієнтів користуються такими способами:
1. Пороговий відбір. Відкидаються коефіцієнти, які за модулем нижчі за встано*
влений поріг.
2. Зональний відбір. Відкидаються коефіцієнти, що належать до малокритичного
спектра. Наприклад, можемо відкинути частину коефіцієнтів, що належать до висо*
кочастотного спектра, оскільки чутливість ока вища в низькочастотній області.
Звично відкинуті коефіцієнти прирівнюють нулю. Далі застосовують послідовне
і ентропійне стиснення.
Так працює алгоритм JPEG кодування. Все це дає зниження розміру масиву за
допустимої якості зображення в 5–16 разів.
Хоча метод Адамара не завжди дає найкращі результати як деякі інші, натомість
всі операції перетворення зводяться до складань і віднімань.
У растровій графіці зображення складається з різнокольорових пікселів. Комп’ю*
тер присвоює номер кожному кольору палітри, тому кожному малюнку ми маємо
відповідну числову матрицю Оn.
Над матрицею проводиться перетворення Адамара, тобто S = HnОnHn, де S —
спектр матриці Оn, Hon — матриця Адамара. Якщо зображення великого розміру, то
для застосування до нього перетворення потрібні значні обчислювальні ресурси.
Обробляючи матрицю S, ми матимемо матрицю SР.
Ми розглядатимемо стиснення графічної інформації з втратами. Тобто із стисло*
го спектра SР неможливо при декодуванні отримати початковий малюнок. Але сти*
скатимемо так, щоб втрати якомога менше сприймалися оком при демонстрації цієї
графічної інформації.
Відтворемо зображення, знаходимо ОР = HnSРHn . При відновленні зображення
точкова завада рівномірно розмазується — розподіляється з однаковою вагою
вздовж усієї матриці, її вплив нівелюється. Процедура стиснення полягає в збере*
женні лише ненульових елементів спектра S та елементів, які за модулем вище вста*
новленого порогу.
Розглянемо процес обробки зображень у вигляді такої послідовності:
— отримання початкового зображення;
— переведення зображення в необхідну колірну модель;
— перетворення Адамара;
— форматування спектра;
— розбиття на блоки;
— обробка інформації, що міститься в блоках;
— зворотне перетворення Адамара.
Для отримання зображення, можливо, кілька разів доведеться провести оброб6
ку, що полягає в скороченні зернистості, але зі збереженням контурів у зображенні
(тобто малі перепади рівня усереднюємо, а великі — залишаємо). Для цієї мети зви6
чайно застосовують градієнтний фільтр.
Основний результат статті — це моделювання процесу кодування, передачі
спектра та декодування и встановлення образу. Зробимо це за допомогою двох
файлів Microsoft Excel, яким дамо назви «Передавач» і «Приймач».
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Використовуватимемо так звану нормалізовану матрицю Адамара порядку 1, 2, 2n:
⎡Hn Hn ⎤
⎡1 1 ⎤
1, H2 = ⎢
H1 = []
⎥.
⎥, H2 n = ⎢
⎣1 − 1⎦
⎣Hn − Hn ⎦

(3)

Створемо п’ять аркушів в Excel:
1 аркуш «Матриця Адамара». На ньому розташуємо матрицю Адамара (32 × 32) так.
Спершу розташуємо матрицю H2. Запишемо її у квадраті А1:В2. Скопіюємо її на
квадрати C1:D2 та A2:B4. Виділимо на робочому аркуші область того самого розмі*
ру (2 × 2) — C3:D4.
Тепер уведемо формулу множення елементів матриці H2 на –1. Для цього вста*
новимо курсор у рядку формули =А1:В2*(–1) і закінчимо введення не натисканням
клавіші <Enter>, як звичайно, а комбінацією клавіш <Ctrl + Shift + Enter>. Excel укла*
де формулу у фігурні дужки {=А1:В2*(–1)}. Аналогічно маємо матраці H4 … H32.
2 аркуш «Образ». На ньому розташуємо малюнок — матрицю (32 × 32) з цифр 1,
5, 9. Використаємо умовне форматування, розфарбуємо малюнок — матрицю у три
кольори: менше 3,33 — зелений, більше 3,33, але менше 6,66 — синій, більше
6,66 — жовтий.
3 аркуш «Технічна». На ньому розташуємо результат добутку матриць Т = HnОn
(тут і далі n = 32). Використаємо функцію =МУМНОЖ().
4 аркуш «Спектр». На ньому розташуємо спектр образу S = Т Hn.
Треба поділити кожен елемент матриці «Спектр» на n, тобто 32, тому що форму*
ли (1) та (3) різняться на коефіцієнт k = n = 32 = 4 2 .
За допомогою функції Специальная вставка спектр копіюється в наступний
аркуш. Цю дію здійснюємо за допомогою створеного макросу «Копіювання».
5 аркуш «Виправлений спектр».
Усі експерименти робимо на цьому аркуші — вище згадані «Пороговий відбір»,
«Зональний відбір» та штучні похибки.
Можливий варіант:
В області D0 всі елементи зробимо рівні 0. Якщо minD1 від’ємне та за модулем біль*
ше ніж 0,5maxD1, тоді елементи більші ніж 0,5maxD1 замінимо на maxD1, елементи
менші ніж 0,5minD1 — на minD1, елементи у діапазоні (0,5minD1 — 0,5maxD1) замінимо
на 0. В іншому випадку, елементи більші ніж 0,5maxD1 замінимо на maxD1, менші —
на 0. Аналогічно робимо в області D2. Таким чином, ми отримаємо стиснутий спектр.

Рис. 1 — Розбиття на блоки спектра S

Скопіюємо файл «Передавач» і дамо назву «Приймач». Потім у файлі «Передавач» ство*
римо макрос і відповідну кнопку «Передача», після активізації якої числова матриця з арку*
ша 5 «Виправлений спектр» перейде у файл «Приймач» на другий аркуш «Образ». Тобто
засобами Microsoft Excel імітуймо безпровідну передачу малюнка. На четвертому аркуші
«Спектр» файлу «Приймач» з’явиться декодований образ, малюнок з файлу «Передавач».
Зразок макросу:
Range(«A1:AF32»).Select
Selection.Copy
Windows(«Приймач.xls»).Activate
Range(«A1»).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range(«AG12»).Select.
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Відмітимо, що файл «Передавач» може працювати як «Приймач» і навпаки, що
випливає з властивостей матриці Адамара (формула 2). Це дуже важливо, напри*
клад, у космічних апаратах.
6 аркуш «Фільтр Зображення». На ньому розташуємо модель градієнтного філь*
тра. Якщо сигнал був прийнятий без похибок і процедури стиснення, у фільтрі немає
потреби. Прийнятий малюнок буде ідентичним. В іншому випадку можуть з’явитися
«плями», огріхи. На другому аркуші «Образ» файлу «Передавач» ми обрали два
пороги 3,33 та 6,66. Наприклад, у комірки А1 було число 5, відповідно — синій колір,
після реконструкції малюнка у файлі «Приймач» у комірки А1 з’явиться число 6,7, це
вже жовта пляма на синьому фоні. Треба поріг 6,66 збільшити до 6,8 для всього
малюнка. Зробити це можна у ручному режимі, тобто за допомогою пензлика
«Копировать формат», а краще автоматично, використовуючи два об’єкти «Смуга
прокрутки», панелі Форма.
Висновки. Модель «Передавач — Приймач», що створена на базі файлів Micro*
soft Excel і макросів, які написані мовою VBA [1–4], дозволяють проводити дослі*
дження і експериментально перевіряти деякі математичні теорії стиснення та зава*
дозахищеності інформації, прищеплюють студентам корисні навички для роботи
з ПК і дають досвід проведення дослідницьких робіт. Викладачу дають змогу спро*
стити і наочно демонструвати деякі складні процеси роботи електронних приладів,
що дуже важливо у роботі зі студентам з особливими потребами.
Матрицы Адамара широко применяются в теории и практике цифровой обра6
ботки сигналов, помехозащищенности передачи информации. В работе описан
алгоритм сжатия и передачи информации. Для обучения студентов создана модель
«передатчик — приемник» средствами Microsoft Excel.
Ключевые слова: матрица Адамара, помехозащищенность, сжатие информа*
ции, Microsoft Excel, макрос.
The Hadamard matrices are widely used in theory and application of digital signal pro6
cessing, noise immune communication. The algorithm of compression and passing to
information is in6process described. The model «transmitter — receiver» is created by
facilities of Microsoft Excel for teaching of students.
Key words: Hadamard Matrix, compression information, noise immunity, Microsoft
Excel, macros.
Література
1. Герасін О. І., Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для дистан. навчання / О. І. Герасін,
О. В. Охріменко. — К.: Університет «Україна» 2007. — 330 с.
2. Герасін О. І. Методи стиснення графічної інформації за допомогою матриці Адамара /
О. І. Герасін //Державне управління і право: зб. наук. праць. — У 2*х ч. — Ч. 2 / Київський нац.
Ун*т к*ри і мистецтв; Ін*т державного управління і права. — К., 2006. — Вип.1. — 224 с. — Тези
доповідей. — C 77–79.
3. Герасін О. І. Модульний принцип у викладанні програмування на мові VBA / О. І. Герасін //
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових
праць. — №5(7) Університет «Україна». — К., 2008 — С.162.
4. Герасін О. І. Особливості викладання програмування на мові VBA / О. І. Герасін // Науко*
вий вісник АМУ. Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології управління. — Серія
«Техника»: зб. паук. праць. — К., 2008.
5. Питерсон У. Коды, исправляющие ошибки / У. Питерсон, Э. Уэлдон. — М.: Мир, 1976.
6. Петухов С. В. Матричная генетика, алгебры генетического кода, помехоустойчивость /
С. В. Петухов ; предисл. К. В. Фролова. — М. : РХД, 2008. — 316 с.
7. Холл М. Комбинаторика ; пер. с англ. / М. Холл. — М.,1979
8. Понсен. Использование преобразования Адамара для кодирования и сжатия сигналов
изображения / Понсен. // Зарубежная радиоэлектроника. — 1972. — № 3. — С. 30–56.
9. Soifer V. A. Identification of fingerprints using the directions fields, Proceedings of the 4*th
Russian*German Workshop «Pattern Recognition and Image Analysis» / V. A. Soifer, V. V. Kotlyar,
S. N. Khonina, R. V. Skidanov. — P. 139–143, Valday, (1996).
10. Walsh J. P. // Amer. Jour. Math. — 1923. — Vol. 55. — P. 241–279.

59

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

УДК 681.3.06

І. А. Терейковський,
кандидат технічних наук, доцент,
Л. О. Терейковська,
асистент

ÏÐÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÂÅÉÂËÅÒ-ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÜ
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Сформовано модель розпізнавання аномального стану комп'ютерної мережі,
яка базується на оцінці відхилення параметрів мережі від шаблону нормальної
поведінки. Для формування шаблонів нормальної поведінки використано теорію
вейвлет6перетворень, оцінку відхилення пропонується визначати за допомогою
нейромережевої моделі типу двохшаровий персептрон.
Ключові слова: комп'ютерна мережа, технічний стан, вейвлет*перетворення,
нейронна мережа, двохшаровий персептрон.
Постановка проблеми. Більшість сучасних методик діагностування технічного
стану комп'ютерних мереж в процесі експлуатації базуються на дослідженні таких
джерел інформації, як мережевий трафік, використання системних ресурсів та
записи в реєстраційних log*файлах. В основному досліджується динаміка контро*
льованих на експлуатації параметрів, величини яких дозволяють діагностувати тех*
нічний стан. Досить часто рішення про виникнення аномального стану комп'ютерної
мережі приймається на основі величини виходу діагностичних параметрів за межі
деякої наперед встановленої області працездатності. Очевидно, що для визначення
аномального стану необхідно встановити межі зазначеної області та розрахувати
величини допустимих відхилень параметрів за встановлені межі. Труднощі розра*
хунків пов'язані зі складністю моделювання процесів зміни експлуатаційних параме*
трів мереж. Як правило, межі області працездатності та допустимі відхилення
є нестаціонарними величинами, котрі змінюються в процесі експлуатації. Означені
передумови визначають основну проблему даної статті — підвищення ефективності
діагностики стану комп'ютерних мереж.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спираються автори. Зазначи*
мо, що в багатьох науково*практичних роботах, особливо в галузі захисту інформації,
область працездатності називають шаблоном нормальної поведінки. Вказані шабло*
ни формуються в результаті аналізу експлуатаційної статистики. При цьому викори*
стовуються різноманітні методи та моделі, які базуються на теоріях нейронних мереж,
марківських процесів, спектрального аналізу статистичних даних, штучних імунних
мереж. Однак запропоновані моделі не дозволяють достатньо точно описати динамі*
ку експлуатаційних параметрів та визначити величини допустимих відхилень [3, 4].
Виправити вказані недоліки можливо за рахунок розробки шаблону нормальної пове*
дінки та моделі прийняття рішення про наявність аномального стану на основі суміс*
ного використання методів теорії вейвлет*перетворень [1, 2] та штучних нейронних
мереж [5], які вже довели свою ефективність при моделюванні складних нестаціонар*
них процесів. Теорія вейвлет*перетворень використовується для спектрального ана*
лізу даних з метою визначення частотно*часових характеристик процесу. Для цього
аналізуєма функція f(t) підлягає прямому вейвлет*перетворенню, результатом якого
є набір (матриця) вейвлет*коефіцієнтів, значення яких дозволяють визначити величи*
ни періодичних складових процесу та моменти їх виникнення/зникнення. В базовому
випадку розрахунок матриці вейвлет*коефіцієнтів реалізується так
W (a, b) = a

− 0,5

∞

*⎛

∫ f (t)ψ ⎜⎝

−∞

t −b⎞
⎟dt,
a ⎠

(1)

де W — коефіцієнт вейвлет*перетворення, ψ — базовий вейвлет (базисна функція),
* — процедура комплексного сопряженія, a — масштаб вейвлету, a ≠ 0, b — зміщен*
ня вейвлету.
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a = a0− m,

(2)

b = k × a0− m,

(3)
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Зазначимо, що для використання функції як базового вейвлету необхідно, щоб її
центральний момент дорівнював 0, а енергія була обмеженою, концентрувалась
всередині деякого фінітного інтервалу і швидко зменшувалась до нуля зовні цього
інтервалу [1, 2]. Якщо ж проводиться аналіз рядів даних з поліноміальним трендом,
то в базисних вейвлетах повинні бути рівними нулю центральні моменти v*го поряд*
ку. В теоретичних роботах, присвячених вейвлет*аналізу, наводиться велика кіль*
кість різноманітних базисних функцій, наприклад, вейвлети Харта, Добеші, Морле.
При цьому зазначається, що якість вейвлет*аналізу безпосередньо залежить від
того, наскільки базовий вейвлет відповідає піддослідному процесу [1, 2].
Формулювання мети статті. Розробити вейвлет*модель, пристосовану для
формування шаблонів нормальної поведінки об'єктів комп'ютерної мережі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Практичне використання непе*
рервного вейвлет*перетворення для аналізу динаміки експлуатаційних параметрів
комп'ютерних мереж ускладнюється тим, що представлення даного процесу у ви*
гляді неперервної функції може призвести до значних похибок, пов'язаних з дис*
кретністю контролю та обмеженістю піддослідної вибірки. Крім того, матриця коефі*
цієнтів неперервного вейвлет*перетворення обмеженого дискретного ряду даних
має суттєву надмірність. Для виправлення цих недоліків використовують дискретне
вейвлет*перетворення, особливістю якого є дискретизація значень аналізуємої
функції, масштабу та зміщення вейвлету [1, 2]. При цьому масштаб та зміщення вей*
влету задаються у вигляду степеневих функцій виду

де m — параметр масштабу, k — параметр зміщення, a0 — початковий масштаб, m,
k, a0 — цілі числа, причому a0 > 1.
Враховуючи (2, 3), вираз (1) записують так
W (m, k )= a0

∞

− 0,5 m

∫ f (t)ψ (a
*

−m
0

)

× t − k dt,

(4),

−∞

На практиці найбільш поширеним є діадне вейвлет*перетворення, особливістю
якого є те, що
a0 = 2.

(5)

Для діадного вейвлет*перетворення вирази (2, 3, 4) трансформуються так:
a = 2–m,

(6)

b = k × 2–m,

(7)

∞

∫

(

)

W (m, k )= 2− 0,5 m f (t)ψ* 2− m × t − k dt,

(8),

−∞

Процедура дискретного вейвлет*перетворення починається з початковим мас*
штабом a = a0− m, якому відповідає мінімальна величина дискретизації аналізованого
процесу. На початку аналізу базисний вейвлет розміщується в точці t = 0, перемно*
жується з сигналом, інтегрується на інтервалі свого існування і нормалізується на
−0,5 m

. Результат обчислення W(a,b) розміщують в точці ( a = a0− m, b = 0) масштабно*
часового спектру [1,2]. Якщо в сигналі присутні спектральні компоненти, котрі від*
повідають поточному значенню а, то величина коефіцієнта W(a,b), за рахунок
перемноження з сигналом, буде відносно велика. В протилежному випадку — вели*
чина коефіцієнта невелика або дорівнює нулю через те, що середнє значення базис*
ного вейвлету дорівнює нулю.
Після розрахунку коефіцієнта W(a,b) вейвлет з масштабом a0− m зміщується впра*
a0

во на величину b = k × a0− m і процедура повторюється. На частотно*часовій площині
отримують нове значення, яке відповідає t = b і a = a0− m . Процедура повторюється
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до тих пір, доки базисний вейвлет не досягне кінця піддослідного процесу. Для
обчислення наступного масштабного рядка значення а, дискретно збільшується на
деяку величину, яка визначається параметром m. Процедура закінчується при
досягненні максимального значення масштабу а, який дорівнює довжині всього
аналізуємого ряду даних.
З точки зору проведення дискретного вейвлет*аналізу, статистичні дані комп'ю*
терної мережі мають наступні особливості:
— Обмежені інтервалом t ∈ [tmin,tmax ].
— Реєстрація даних здійснюється з дискретністю ∆t.
Враховуючи вказані особливості, вирази (4, 8) трансформуються так:
W (m, k ) = a0

− 0,5 m

∑ (f (t )ψ (a

−m
0

× ti − k ) ,

)

(9)

∑ (f (t )ψ (2

−m

× ti − k ) ,

)

(10)

N

*

i

i =1

W (m, k ) = 2− 0,5 m

N

*

i

i =1

де N — кількість точок ряду, f(ti) — значення ряду даних в момент часу ti (i*ий момент
реєстрації).
Для вейвлет*перетворення (9) кількість точок ряду N повинна визначається від*
повідно (11), а для діадного перетворення (10) — відповідно (12).
N = a0z ,

(11)

N = 2z,

(12)

де z — ціле число.
У виразах (9, 10) при фіксованому масштабі зміщення b змінюється в інтервалах
від 0 до a0z − m та від 0 до 2z–m, відповідно. Максимальний масштаб дорівнює z – 1.
Зворотнє дискретне вейвлет*перетворення, яке по своїй суті є відновленням
дискретної функції по набору вейвлет*коефіцієнтів, визначається виразом:
f (t) =

N −1

L −1

∑ (a ∑ ψ W

m=0

−m
0

*

m.k

(t)),

(13)

k =0

де L — кількість масштабів.
З метою перевірки можливості застосування вейвлет*моделей (2*16) на практи*
ці проведено дискретне та діадне вейвлет*перетворення статистики відвідувань
Web*сайту, графік якого показано на рис. 1. Зазначимо, що було реалізоване як
пряме, так і зворотне вейвлет*перетворення. Для дискретного перетворення як
базису використано вейвлет MXAT, для діадного перетворення — вейвлети MXAT та
Добеші 4*го порядку. Розрахунки велись за допомогою прикладного пакета
Mathcad. Фрагментарно результати вейвлет*перетворень представлено на рис. 1.

Рис. 1 — Графіки кількості відвідувачів Web+сайту
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На рис. 1 показано графіки кількості відвідувачів Web*сайту, побудовані за статис*
тичними даними та в результаті зворотного діадного вейвлет*перетворення за
базисом MXAT. Ці ж результати дозволили побудувати показаний на рис. 2 графік
відносної помилки зворотнього діадного вейвлет*перетворення за базисом MXAT
та сформувати табл. 1, в якій наведені величини помилок зворотних вейвлет*пере*
творень. Схожість модельного та реального графіків (рис. 1) свідчить про принципову
можливість застосування вейвлет*моделі для розрахунку моделі динаміки функціо*
нальних параметрів, а відповідно і для розробки шаблонів нормальної поведінки.
Зазначимо, що для цього слід використати статистичні дані, зібрані при нормаль*
них умовах експлуатації. Разом з тим аналіз динаміки відносної помилки (рис. 2) та
величин помилок для різних типів вейвлет*перетворень (табл. 1) вказують на
необхідність розробки моделі розпізнавання аномального стану на основі порівнян*
ня шаблонів нормальної поведінки з реальними даними. Результати [4, 5] вказують
на те, що для розпізнавання доцільно побудувати нейромережеву модуль, вхідними
параметрів якої будуть відхилення параметрів від шаблону нормальної поведінки,
а виходом — ймовірність реалізації аномального стану. Умови використання дозво*
ляють провести попереднє навчання нейронної мережі та не накладають специфіч*
них обмежень на її реалізацію. Відповідно [4], оптимальною архітектурою мережі
для цього випадку буде двошаровий персептрон. При цьому розрахунок параметрів
персептрону може базуватись на постулаті про використання в ньому тільки двох
вхідних нейронів, які відповідають за прийом величини та моменту відхилення пев*
ного функціонального параметру. Для виявлення аномалій на основі контролю К
параметрів слід застосувати К персептронів, що відповідає сучасній концепції
модульних нейронних мереж. Використання даного постулату може значно спро*
стити нейромережеву модель, однак потребує перевірки з точки зору можливої
втрати інформативності.

Рис. 2 — Графік відносної помилки зворотнього вейвлет+перетворення

Таблиця 1. — Величини відносних помилок зворотнього вейвлет+перетворення
Тип вейвлет+перетворення

Максимальна
помилка

Середня
помилка

Середнє відхилення
помилки

Дискретне за базисом МХАТ

0,790979

0,2074936

0,11483

Діадне за базисом Добеші

0,670003854

0,182842888

0,12988668

Діадне за базисом МХАТ

0,804824

0,216462

0,121642

Висновки. Розроблена дискретна вейвлет*модель, котра дозволяє сформувати
шаблони нормальної поведінки об'єктів комп'ютерної мережі. Для визначення ано*
мального стану об'єктів комп'ютерної мережі доцільно застосувати двошаровий
персептрон, вхідними параметрами якого будуть відхилення реальної динаміки
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функціональних параметрів від означених шаблонів нормальної поведінки. Подаль*
ші дослідження в даному напрямку мають бути пов'язані з оптимізацію параметрів
запропонованих моделей.
Сформирована модель распознавания аномального состояния компьютерной
сети, базирующаяся на оценке отклонения параметров сети от шаблона нормаль6
ного поведения. Для формирования шаблона нормального поведения использова6
на теория вейвлет6преобразований, оценку отклонения предлагается определить
с помощью нейросетевой модели типа двухслойный персептрон.
Ключевые слова: компьютерная сеть, техническое состояние, вейвлет*преоб*
разование, нейронная сеть, двухслойный персептрон.
The Formed model of the recognition of the anomalous condition to computer
network, basing on estimation of the deflection parameter to network from pattern of the
normal behaviour. For shaping the pattern of the normal behaviour is used theory wave6
let6transformations, estimation of the deflection is offered define by means of neuronets
of the models of the type two6layer perceptrons.
Key words: computer network, technical condition, wavelet*transformation, neuro
network, two*layer perceptrons.
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ÐÎÇÄ²Ë 2

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÈ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ
ÑÕÅÌÎÒÅÕÍ²×ÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß GRIDALLTED
Розглянуто сучасні тенденції розвитку складних САПР при їх застосуванні в грід6
середовищі. Запропоновано архітектуру комплексу схемотехнічного моделювання
з використанням грід6сервісів. Виділено структурні елементи комплексу та наведе6
но вимоги щодо їх функціональних можливостей.
Ключові слова: САПР, Грід, схемотехнічне моделювання, маршрут проектуван*
ня, NetALLTED, PSpice.
Сучасні тенденції збільшення розмірності задач, що постають перед дослідниками,
та відповідний розвиток складних програмних комплексів, призначених для їх вирішен*
ня, все частіше передбачають застосування значних обчислювальних потужностей.
Пошук відповідних ресурсів, зберігання інформації під час її обробки, час вирішення,
налагодження та підтримка комплексів — всі ці чинники ускладнюють програмне
забезпечення та змушують розробників САПР шукати шляхи подолання цих перешкод.
На сучасний напрям розвитку САПР впливають такі важелі: зростання розмірності
задач, потреба в інструментарії міждисциплінарних досліджень, зміна парадигми
робочого місця інженера*проектувальника та просторове розміщення груп проекту*
вальників, сумісно задіяних у вирішенні спільних завдань. Украй великі зміни за остан*
нє десятиріччя також відбулися у технічному забезпеченні: збільшення пропускної
спроможності каналів зв’язку, зростання швидкодії та широке впровадження багато*
процесорних та багатоядерних комп’ютерів, поступовий перехід на 64*бітні додатки,
доступність мережі Інтернет та збільшення кількості електронних засобів доступу до
неї та ін. Всі ці фактори потребують адаптації САПР до сучасних умов застосування.
Першою спробою вирішення цих завдань була організація концепції віддаленого
проектування [1], що використовувала популярну на той час клієнт*серверну техно*
логію. Такий підхід не вирішував проблем пошуку наявності ресурсів і розподілу
навантаження, а також потребував встановлення додаткового програмного забез*
печення (клієнтської частини), що одразу ставило питання підтримки для різних ОС.
Наступним кроком стало застосування веб*браузера у якості клієнта [2–5], що знач*
но спростило супровід оновлень. Але такий підхід здебільшого відносився до клієнт*
ської частини і не мав серйозного впливу на реалізацію серверної частини. Окрім
того, більшість відомих реалізацій припинила свою діяльність, оскільки на той час
швидкість доступу до Інтернет, а також його розповсюдженість була в десятки разів
меншою, що і зумовило занепад цих розробок.
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Наступним кроком, безперечно, має стати новий підхід до реалізації серверної
частини, що має базуватись на використанні можливостей сучасних грід*технологій
[6]. Це потребує перегляду архітектури комплексу з огляду на розділення функціо*
нальних можливостей між окремими підсистемами та організацію їх взаємодії.
На основі світового досвіду розробки і реалізації складних мережевих та грід*
проектів [7; 8] найбільш придатною архітектурою є архітектура клієнт*сервер з вико*
ристанням грід*сервісів зв’язки SOAP, WSDL та UDDI. Суть цієї архітектури полягає
в тому, що весь обчислювальний процес розбивається на набір незалежних взаємо*
діючих веб*сервісів, що можуть бути розподілені між різними кластерами. Доступ до
веб*сервісів здійснюється через мережу із застосуванням стандартних протоколів
типу HTTP. Як і у класичній архітектурі клієнт*сервер, в цьому випадку можна виділи*
ти три окремі частини: серверну та клієнтську, а також мережевий рівень (рис.1).

Рисунок 1 — Архітектура GridALLTED
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— Система формування опису об’єкта дослідження. Система може працю*
вати в декількох режимах:
— автоматичне формування опису об’єкта за його описом у вигляді систем
рівнянь (лінійних, алгебро*диференціальних у частинних похідних тощо);
— формування опису об’єкта за допомогою проблемно*орієнтованої мови;
— формування опису об’єкта за допомогою проблемно*орієнтованих графіч*
них редакторів.
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Організація клієнтської частини комплексу ALLTED
Клієнтська частина комплексу ALLTED є інтерфейсом між усією системою
і користувачем. До неї висуваються особливі вимоги, головною з яких можна вва*
жати застосування самого лише браузера для роботи із системою. До функцій,
що повинна надавати клієнтська частина, можна віднести виконання робіт сто*
совно: підготовки даних, необхідних для моделювання, у формі, зручній для кори*
стувача; перетворення результатів моделювання у форму, зручну для перегляду
та аналізу цих даних; взаємодії з компонентами бібліотек моделей списків та
функцій; дружнього інтерфейсу користувача; високої швидкості роботи в мережі;
кросплатформності.
Згідно з цими вимогами можна поділити клієнтську частину на такі системи:
— Система взаємодії з реєстром вебсервісів. До функцій системи належить
надання інформації про доступні веб*сервіси для формування переліку компо*
нентів, з яких користувачу пропонується сформувати маршрут проектування.

— Система підготовки завдання на дослідження. Метою цієї системи є надан*
ня допомоги користувачу з формування необхідних директив, що містять
необхідні параметри для кожного з видів досліджень: час спостереження для
аналізу перехідних процесів, границі смуги частот для частотного аналізу, почат*
кові значення вузлових напруг тощо.
— Система відображення результатів дослідження. Залежно від обраного
маршруту проектування, користувач зможе обрати форму представлення
результатів за умови наявності належних засобів формування та виду вихідних
результатів окремих веб*сервісів, що можна представити як систему форму*
вання звітів.
— Система роботи з бібліотеками. Система призначена для надання користу*
вачу функцій по роботі з бібліотеками та їх змістом. До переліку головних функ*
цій, що мають бути присутні в системі роботи з бібліотекою належить: створен*
ня нової бібліотеки, редагування атрибутів (права доступу, розташування, ін.)
існуючої, додавання та видалення елементів, редагування існуючих записів та
їх синтаксична перевірка.
— Система формування маршруту проектування. Головна система взаємодії
із серверною частиною комплексу. Призначення системи:
— надання користувачу системи для формування маршруту проектування
з наявних веб*сервісів, що зареєстровані на вузлі UDDI;
— збереження маршруту проектування та генерація опису послідовності дій
та викликів відповідних веб*сервісів;
— надання своєрідного «візарду» для введення необхідних даних для початку
експерименту: опису об’єкта, завдання на дослідження, початкових умов
тощо.
Організація серверної частини комплексу ALLTED
Серверна частина: незалежна обчислювальна грід*система, що не тільки вико*
нує роль обчислювальних потужностей для розрахунків, але й забезпечує пошук
необхідних ресурсів для вирішення завдання, організацію взаємодії між веб*серві*
сами, та виступає системою масового обслуговування, що працює з клієнтським
завданнями у багатозадачному режимі.
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Головною відмінністю від попередніх розробок віддаленого доступу є реалізація
серверної частини комплексу у вигляді грід*сервісів зв’язки SOAP, WSDL та UDDI, що
має забезпечити коректну постановку задач у Грід*середовищі із врахуванням
вимог безпеки Грід*систем. Структурні елементи серверної частини також повинні
забезпечити доступ до статусу задачі, результатів розрахунків, бібліотек тощо. Сер*
верна частина складається з таких компонент:
— Система контролю виконання завдання. Головна система серверної части*
ни, на яку покладаються такі функції:
— взаємодія з системою перевірки сертифікатів користувача;
— забезпечення доступу до функціональних веб*сервісів;
— автоматичне узгоджене виконання функціональних веб*сервісів;
— взаємодія з системою управління базами даних;
— контроль статусу виконання задач.
— Система управління базами даних. Головним призначенням цієї системи
є зберігання проміжних та кінцевих результатів роботи окремих веб*сервісів
під час їх взаємодії та надання інструментарію для організації віртуального
середовища користувача (система обліку обрахованих задач, архів, налашту*
вання тощо). Взаємодія веб*сервісів через БД надає змогу багаторазового
використання результатів розрахунків та дозволяє організувати сумісне про*
ектування груп розробників.
— Реєстр вебсервісів. Система на базі UDDI*реєстру для взаємодії з існуючи*
ми (зареєстрованими на вузлі UDDI) веб*сервісами. До функцій цієї системи
належить реєстрація та зберігання контрактів сервісів, пошук за критеріями та
отримання параметрів виклику необхідних веб*сервісів, що є доступними на
відповідному вузлі UDDI.
Використання стандарту UDDI може бути доповнене збереженням додаткових
метаданих функціональних веб*сервісів задля реалізації розширених можли*
востей автоматичного пошуку сервісів, їх категоризації та композиції.
— Бібліотека моделей, списків, функцій. Ця система повинна забезпечити
внесення додаткових елементів бібліотеки без необхідності перекомпіляції
всього пакету. Бібліотека містить перелік нелінійних компонентів, списки їх
параметрів та нелінійних функцій, які можуть бути складовими об’єктів моде*
лювання. Окрім «стандартної» бібліотеки, що надається всім користувачам,
кожен із них має можливість створювати, переглядати, модифікувати та вида*
ляти свою особисту бібліотеку із зміненими стандартними моделями/функція*
ми або із новими, що внесені безпосередньо користувачем.
— Функціональні вебсервіси. Функціональні веб*сервіси формують перелік
блоків, що можуть бути використані під час складання маршруту проектуван*
ня. Функціональними веб*сервісами можуть виступати як окремі програми або
навіть набори програм, так і окремі підсистеми однієї системи. Крім того,
функціональні веб*сервіси можуть мати альтернативну реалізацію, що надає
змогу користувачу обрати більш придатний метод вирішення окремого зав*
дання або складати альтернативний маршрут із порівнянням результатів дос*
лідження.
До функціональних веб*сервісів слід віднести:
— окремі частини комплексу ALLTED, що за своєю організацією можуть бути
виділені в окремі підсистеми, слабко пов’язані одна з одною;
— підсистеми роботи із формуванням опису об’єкта;
— підсистеми з формування результату;
— окремі підсистеми роботи із БД;
— окремі підсистеми роботи з бібліотекою та інші.
Функціональні сервіси (зокрема — першої категорії) реалізуються як грід*серві*
си. Тобто виконання безпосередніх розрахунків відбувається у грід*середовищі, що
дозволяє використовувати для рішення задач моделювання доступні високопродук*
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тивні обчислювальні ресурси, надані у спільне використання під запуск грід*задач.
З*поміж іншого, грід*сервісам притаманні такі особливості: підтримка інфраструк*
тури безпеки Грід (GSI, Grid Security Infrastructure) та здатність ініціювати обчислен*
ня на ресурсах, підконтрольних програмному забезпеченню проміжного шару
(ПЗПШ) Грід.
Інфраструктура безпеки Грід базується на асиметричних алгоритмах шифруван*
ня (криптосистеми з відкритим ключем). Мотивацією для прийняття GSI стали
потреба у захищеному з’єднанні між елементами обчислювальних Грід, необхідність
у налагоджені інфраструктури безпеки між різними організаціями*учасниками, що
унеможливлює централізований контроль, та прагнення забезпечити можливість
«однократного» входу користувача до грід*середовища (англ. single sign*on). Цен*
тральним елементом GSI є сертифікат, який поєднує в собі інформацію про особу*
власника, його відкритий ключ, центр сертифікації, який видав цей сертифікат, та
його цифровий підпис. Формат грід*сертифікатів дотримується стандарту X.509.
У разі використання запропонованої клієнт*серверної архітектури, серверна
частина має включати безпечне сховище проксі*сертифікатів користувача, інтегро*
ваного із системою аутентифікації клієнта. Користувач делегуватиме системі свої
права у вигляді тимчасових проксі*сертифікатів, які будуть використані при подаль*
шій автоматичні взаємодії серверної частини із грід*ресурсами.
Грід*сервіси, базуючись на стандартному інтерфейсі веб*сервісів, водночас
мають доступ до функціональності ПЗПШ Грід, що дозволяє їм виконувати роль грід*
клієнта: ставити завдання у Грід від імені користувача, перевіряти їх статус, виванта*
жувати результати.
Грід*сервіси та інші функціональні веб*сервіси компонуються у послідовність
виконання згідно з маршрутом проектування, заданого користувачем, засобами клі*
єнтської частини архітектури. Завдання виконання динамічно скомпонованої послі*
довності функціональних веб*сервісів покладається на систему контролю.
Мережевий рівень
Основним протоколом взаємодії клієнтської та серверної частини комплексу
передбачається використання протоколу HTTP (HTTPS), що є стандартом для Веб.
На окремих етапах взаємодії можливе застосування додаткових мережевих прото*
колів, що може бути зумовлено використанням їх веб*сервісами (наприклад, прото*
коли TCP/IP для веб*сервісів, що застосовують паралельні бібліотеки тощо).
Висновки
1. Запропонована архітектура комплексу GridALLTED, що користується грід*сер*
вісами з використанням набору SOAP, WSDL та UDDI, дозволяє застосувати перева*
ги сучасних грід*технологій під час реалізації серверної частини на етапі вирішення
завдань пошуку обчислювальних ресурсів, проміжного зберігання даних, забезпе*
чення довготривалих розрахунків тощо.
2. Структура та функціональні можливості запропонованих систем комплексу
націлені на формування «маршрутів проектування», що дає змогу представити про*
цес проектування у вигляді набору взаємодіючих веб*сервісів та дозволяє користу*
вачу обирати найбільш вдалі шляхи вирішення завдання.
3. Особливості використання веб*сервісів для системи схемотехнічного проек*
тування проявляються у тому, що певна послідовність дій можлива лише за умови
виконання попередніх кроків, наприклад, формування завдання на дослідження
здебільшого не має сенсу, якщо не виконано опис об’єкта дослідження тощо.
Рассмотрены современные тенденции развития сложных САПР при их исполь6
зовании в Грид. Предложена архитектура комплекса схемотехнического моделиро6
вания с использованием Grid6сервисов. Выделены структурные элементы ком6
плекса и приведены требования к их функциональным возможностям.
Ключевые слова: САПР, Грид, схемотехническое моделирование, маршрут
проектирования, NetALLTED, PSpice.
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The modern trends of development of complex CAD systems to be used in grid envi6
ronment are examined. The architecture of circuit simulation software complex based on
grid services is proposed. The basic structure components of this complex are
highlighted and the requirements to their functional capabilities are specified.
Key words: CAD, Grid, circuit simulation, design workflow, NetALLTED, PSpice.
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ÑÏÎÑÎÁ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÉ GRID-ÑÈÑÒÅÌÛ
Рассмотрены вопросы формирования структуры виртуальной динамической
GRID системы. Предложен алгоритм построения покрывающего дерева для вирту6
альной динамической GRID. Данный алгоритм является самостабилизирующимся и
предназначен для автоматического динамического формирования покрывающего
дерева сети.
GRID*система представляет собой аппаратно*программную инфраструктуру,
которая обеспечивает надежный, устойчивый, повсеместный и недорогой доступ
к высокопроизводительным компьютерным ресурсам. В качестве вычислительной
среды GRID*системы (CFG — Computing Fabrics GRID) используется совокупность
ресурсов различного типа вычислительных систем и компьютерных сетей. CFG
представляет собой виртуальную среду с возможностью динамической реконфигу*
рации, что позволяет при необходимости обеспечить максимальную вычислитель*
ную мощность для решения наиболее сложных и ресурсоёмких задач.
Как правило, в рамках Grid6систем объединяются между собой ресурсы различ*
ных компьютеров, которые зачастую входят в состав разных компьютерных сетей
и управляются разными администраторами. Использование различных средств
защиты, таких как брандмауэр, частный IP*адрес, безопасная оболочка SSH требу*
ет специальной настройки и эксплуатации таких систем, которая осуществляется
с участием администратора. Например, чтобы добраться до хоста за брандмау*
эром, сначала требуется войти на шлюз, а затем уже на узел назначения. Другой
пример: получая доступ к DHCP, клиент должен иметь некоторую базу данных для
хранения его адреса. Ситуация может быть запутанной, когда эти адреса являются
локальными IP*адресами. В этом случае, указание работ часто становится гро*
моздким процессом. При небольшом количестве компьютеров эта работа может
быть осуществлена вручную администратором. Пользователь запоминает проме*
жуточные шлюзы к каждому хосту и хранит некоторую специализированную базу
для отслеживания DHCP адресов клиентов. Это, в свою очередь, существенно
усложняет процесс организации структуры CFG и ее реконфигурацию в процессе
функционирования GRID*системы. Для решения данной проблемы используют тех*
нологию построения виртуальных частных сетей (VPN), на основе которой строятся
виртуальные частные Grid6 системы (VPG).
На структурном уровне CFG может быть представлена в виде неориентирован*
ного нагруженного графа G(V,E,W), где V — множество узлов CFG; E — множество
ребер графа G(V,E,W), которые соответствуют каналам связи CFG,
W = {wi,j⎥ i,j = 1,2…n} — множество весов ребер графа. Вес ребра характеризует
параметры передачи информации по каналам связи. При этом VPG представляет
собой подграф Gs (Vs,Es,Ws) графа G(V,E,W), где: Vs ⊆ V; Es ⊆ E; Ws ⊆ W.
В общем случае Vs = V. Как правило, при организации VPG исходное множество
E ребер графа G(V,E,W) является избыточным. В этом случае задача формирования
множества Es ребер подграфа Gs(V,Es,Ws) сводится к задаче построения покрываю*
щего дерева, отвечающего заданным критериям оптимальности и обладающего
требуемыми показателями отказоустойчивости при изменении параметров
и структуры CFG. Это связано с тем, что CFG, как правило, состоит из большого
количества узлов с динамически изменяемой структурой связей. Большое количе*
ство территориально удаленных узлов CFG определяет необходимость использова*
ния децентрализованного алгоритма построения покрывающего дерева. В свою
очередь, динамически изменяемая структура связей CFG предопределяет исполь*
зование так называемых самостабилизирующихся алгоритмов формирования
покрывающих деревьев.
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Алгоритм построения и динамической реконфигурации покрывающего
дерева CFG. На начальном этапе граф CFG рассматривается, как остовной лес
в котором каждая вершина является корнем дерева. В процессе работы алгоритма
вершины постепенно объединяются в деревья, в результате формируется одно
покрывающее дерево.
Рассмотрим данный алгоритм более подробно. Каждая вершина vi характери*
зуется своей степенью Di, определяемая числом смежных ребер данной вершины,
и своим текущим приоритетом Pi, соответствующим приоритету корневой вершины
поддерева STj (Vj,Ej,Wj), в которое входит вершина vi. В качестве корневой вершины
0
поддерева STm (Vm,Em,Wm) будем принимать вершину vk, обладающую наиболь*
vm

шей степенью среди всех вершин vi поддерева STm(Vm,Em,Wm), то есть:
v 0j = {v k Dk ≥ Di ∀ v i ∈ Vm } .

В начале формирования покрывающего дерева текущий приоритет Pi каждой из
вершин vi ∈ V равен ее степени Di. На первом шаге формирования минимального
покрывающего дерева с помощью ребер ei,j ∈ E вершина vi соединяется со смеж*
ной вершиной vj с максимальной степенью Dj (рис. 1). При этом текущий приоритет
Pi вершины vi становится равным степени Dj вершины vj.
Та к и м о б р а з о м ф о р м и р у е т с я н е к о т о р о е м н о ж е с т в о п о д д е р е в ь е в
{STm(Vm,Em,Wm)| m = 1,2...l; l < n}. На втором и последующих шагах формирования
покрывающего дерева аналогичным образом происходит объединение между
собой отдельных поддеревьев множества {STm(Vm,Em,Wm)| m = 1,2...l; l < n}.
Значение, присвоенное каждому узлу, указывает на его текущий приоритет и на
начальном этапе приоритет Р определяется степенью связности узла S. Приоритет
узлов изменяется при создании соединений.
Каждый узел асинхронно опрашивает своих соседей, которые определены топо*
логией сети, если оказывается, что узлы относятся к разным деревьям, эти деревья
объединяются. Способ присоединения одного дерева к другому определяется при*
оритетом взаимодействующих узлов. Если узел U находит соседа V с более высо*
ким значением приоритета PV, узел U становится «ребенком» дерева, которому
принадлежит узел V. Значение приоритета PU становится равным значению прио*
ритета узла V. Таким образом, деревья с более высоким приоритетом поглощают
деревья с низким приоритетом, в итоге алгоритм строит одно покрывающее дере*
во с наивысшим приоритетом.
Алгоритм маршрутизации. Процесс работы алгоритма может быть описана
следующим образом:
1) демоны виртуальной частной Grid*сети запускаются на всех хостах, которые
пользователь хочет использовать. Эти демоны могут загружаться в любом порядке;
2) демоны создают и сохраняют некоторые двунаправленные (TCP) соединения.
Они создают соединения, необходимые для создания единого графа путем обмена
информацией между соседями. В этой схеме хосты с динамическими и/или приват*
ными IP*адресами становятся достижимыми, так как они сами инициируют двуна*
правленные соединения наружу;
3) в конечном счёте, покрывающее дерево хостов построено и демоны переста*
ют создавать соединения;
4) узел источник (home хосте) — отслеживает топологию всей сети, определяет
маршрут к любому участвующему узлу с целью указания работы, перенаправления
ввода/вывода и др. Хосты и соединения могут выходить из строя или новые хосты
могут становиться доступными. Всякий раз, когда топология сети меняется, демо*
ны строят новое покрывающее дерево путем удаления/добавления соединений,
делая все хосты доступными.
Таким образом, когда указывается задача, источник должен вычислить кратчай*
ший путь к узлу назначения. По этой причине источник отслеживает топологию всей
сети путем получения информации в виде фрагментов топологии от демонов
и затем соединяет ее. Каждый раз, когда топология сети меняется, демоны отправ*
ляют новые данные оболочке, которая обновляет информацию о топологии.
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Нужно отметить, что в начале демоны не знают, где находится home хост, кото*
рый и является источником. Затем каждый демон вычисляет путь до home хоста,
используя дополнительную переменную ToHome. ToHomeu по существу равно v, где
v является соседом u в дереве и находится на один хост ближе к home хосту, чем u.
Только в том случае, когда u — это home хост ToHomeu, равно u. Если хост u еще не
вычислил путь к home хосту, ToHomeu является равным nil (ToHome инициализиру*
ется как nil).
Узел u вычисляет значение ToHomeu, повторяя алгоритм с определенным интер*
валом. Нужно отметить, что рассматривается home хост в качестве корня покры*
вающего дерева. Следовательно, вычисление ToHomeu сводится к определению
родителя хоста u.
— Если хост u является home хостом, значение ToHomeu становится равным u.
Узлу u не нужно вычислять путь к самому себе.
— Если u лист дерева, у него есть только один сосед. Поэтому u должен посылать
сообщения home хосту через соседний узел и расценивать его как родительский.
— Если v сосед узла u и выполняется условие ToHomev = u, v является дочерним
к u. Если все узлы соседние с u, кроме v, являются дочерними по отношению к u,
узел v должен быть принят родительским для u. Хост u посылает сообщение home
хосту через v.
Если есть более двух соседей, не являющихся дочерними по отношению к u, u не
может точно определить, кто будет его родителем. В таком случае ToHomeu не
меняется.
— Если соседний к узлу u узел v не является дочерним и v удовлетворяет ToHo*
mev ≠ nil, v уже определил маршрут к home хосту и он не проходит через узел u.
Следовательно, u может послать сообщение home хосту через узел v. И u принима*
ет v в качестве родительского.
— Если u не соответствует ни одно вышеперечисленному условию, u не может
определить маршрут к home хосту. ToHomeu становится равным nil.
Моделирование. В работе был реализован комплекс для моделирования рас*
сматриваемого алгоритма маршрутизации и построения минимального покрываю*
щего дерева. Внешний вид комплекса показа на рис. 1.

Рис. 1 — Комплекс для моделирования виртуальной частной Grid+сети

Данный комплекс позволяет задавать узлы и связи между ними в виде взвешен*
ного графа, а также производить редактирование заданной топологии.
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Для выполнения моделирования необходимо задать узел источник задания рис.
2 и узел назначения (аналогичным образом).

Рис. 2 — Задание узла источника

В результате на экране отображается выделенные (темным цветом) дуги мини*
мального покрывающего дерева в соответствии с заданной топологией рис. 3.

Рис. 3 — Минимальное покрывающее дерево

В процессе моделирования выполняется рассматриваемый алгоритм маршру*
тизации, результаты работы которого можно увидеть из таблиц маршрутизации
каждого узла рис. 4.
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Рис. 4 — Таблицы маршрутизации узлов

Выводы. В рамках исследования была предложена модель виртуальной дина*
мической Grid. Предложенная модель объединяет большое количество вычисли*
тельных машин, распределенных по территориально разнесенным сетям.
Предложенная модель может быть с успехом использована в специализирован*
ных мобильных Grid, функционирующих на основе сетей класса Ad Hoc. Такие
мобильные Grid характеризуется равноправностью узлов, отсутствием какого*либо
управления со стороны администратора, и предполагают использование полно*
стью динамических распределенных механизмов управления.
В работе предложен самостабилизирующий алгоритм покрывающего дерева, пред*
назначенный для построения дерева связей узлов виртуальной динамической Grid. На
основе предложенного алгоритма осуществляется прозрачное распределение задач
виртуальной динамической Grid. Предложенный алгоритм отвечает необходимым тре*
бованиям динамической Grid среды, обладает свойствами децентрализованного
выполнения, что увеличивает скорость его работы и надежность, а также возможность
функционирования в динамически изменяемой среде. Моделирование, выполненное
в работе, показало хорошие временные характеристики предложенного алгоритма.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß
ÍÀÄ²ÉÍÎÃÎ ÄÎÑÏÓÏÓ ÄÎ ÃÐ²Ä-²ÍÔÐÀÑÒÓÊÒÓÐÈ
Розглянуто питання загальної інформаційної безпеки Грід6 порталів. Особливо6
сті вибору інструментальних засобів побудови Грід6 порталів та пошуку уразливо6
стей у системі їхньої безпеки розглянуто на прикладі експериментального порталу
доступу до обчислювальних можливостей і інформаційних ресурсів національної
Grid6інфраструктури Україні — SDGrid.
Грід*технології дозволяють об’єднати різні обчислювальні ресурси в єдину роз*
поділену інфраструктуру і забезпечити колективний доступ до них користувачам, які
орієнтовані на вирішення певних завдань і є членами відповідних віртуальних орга*
нізацій. Сьогодні Грід*технології все активніше входять у різні сфери життя суспіль*
ства і спрямовані на вирішення не тільки складних науково*технічних завдань,
а й власних завдань бізнесу, промисловості, організації сховищ даних тощо.
Доступ до ресурсів та сервісів є одним із найбільш важливих компонентів Грід*си*
стеми, що називається User Interface (UI). Йому приділено особливу увагу, тому що
він є ключовою сполучною ланкою між Грід*середовищем і кінцевим користувачем.
User Interface зазвичай реалізують у двох видах:
— інтерфейс командного рядка (Command Line Interface — CLI) — командна обо*
лонка Grid Shell;
— графічний інтерфейс (Graphical User Interface — GUI), який за характером реа*
лізації можна розділити на два типи: Java*аплети й програми та Грід*портали (Web*
орієнтовані обчислювальні портали).
Очевидними перевагами GUI є надання користувачам простого інтуїтивно зрозу*
мілого засобу, який дозволяє зробити складну інфраструктуру Грід прозорою для
вирішення їх прикладних завдань. На додаток до цього GUI у вигляді Грід*порталу
дозволяє користувачам отримати доступ до ресурсів та сервісів Грід за допомогою
стандартного web*браузера, який у наш час встановлено на кожному комп’ютері.
Проте Web*портали, як і будь*які Web*додатки, вразливі до атак зловмисників.
Навіть якщо зловмисник не зможе отримати доступу до самих ресурсів Грід, а тіль*
ки до порталу, це зашкодить виконанню основного завдання останнього — надійно*
го обслуговування користувачів. Тому питання, пов’язані з організацією і аналізом
інформаційної безпеки Грід*порталів, є досить важливими.
Метою цієї статті є розгляд питань загальної інформаційної безпеки Грід*порта*
лів, особливостей вибору інструментальних засобів їх побудови та пошуку вразли*
востей у їх системі безпеки на прикладі експериментального порталу доступу до
обчислювальних можливостей й інформаційних ресурсів національної Grid*інфра*
структури Україні — SDGrid.
Загальна концепція захисту Web+сайту. Класифікацією загроз безпеці Web*
додатків займається міжнародна організація Web Application Security Consortium
(WASC) [1]. За результатами досліджень, які було проведено 2008 року організацією
WASC і компанією Positive Technologies [2], найбільш небезпечними загрозами є такі
класи атак: «Міжсайтове виконання сценаріїв», «SQL ін’єкція», «SSI ін’єкція», «LDAP
ін’єкція», «XPath ін’єкція», «Переповнювання буфера», «Форматування рядків»,
«Виконання команд OS». Найбільш поширеними загрозами за даними фірми Positi*
ve Technologies є: класи атак «Міжсайтове виконання сценаріїв» і «Впровадження
операторів SQL», а також різні варіанти використання вразливостей класу «Виток
інформації». Рівні небезпеки загроз обчислювалися за системою Common Vulnera*
bility Scoring System Support (CVSS) і привласнювалися згідно зі стандартом Pay*
ment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
Загальна концепція захисту Web*проекту повинна забезпечувати комплексний
захист, який має включати: надійну безпеку інформаційного середовища Web*сер*
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вера, системи управління Web*порталу (CMS), інформаційного середовища адміні*
страторів Web*порталу, а також сторонніх Web*додатків.
До інформаційного середовища Web*сервера можна віднести операційну систе*
му, Web*сервер, середовище програмування, базу даних, засоби захисту Web*сер*
вера. Кожен із цих компонентів може мати власні вразливості, які мають бути врахо*
вані як при виборі компонентів, так і при формуванні загальної політики захисту
Web*сайту. Система управління порталом повинна мати єдину і надійну систему
аутентифікації, надійну систему розмежування прав доступу, надійні механізми
шифрування інформації при передачі даних, надійну систему оновлень і ведення
журналів, а також надійний контроль за критично небезпечними ділянками коду. Для
управління Web*порталом використовуються комп’ютери адміністраторів, які
можуть мати свої вразливості і, як правило, входять до складу корпоративної мере*
жі. Для цих комп’ютерів повинен забезпечуватись надійний антивірусний захист,
захист від віддалених атак і захист від витоку інформації. Краще, щоб цими захода*
ми була забезпечена вся корпоративна мережа. Сторонні Web*додатки є ніби про*
ектом у проекті, тому їх захист базується на тих самих принципах.
Важливими механізмами забезпечення інформаційної безпеки Web*проектів є:
політика безпеки, аудит і протоколювання подій, які необхідно забезпечувати на всіх
компонентах комплексного захисту інформаційного середовища Web*сервера,
системи управління Web*проектом, інформаційного середовища адміністраторів
Web*проекту і сторонніх Web*додатків.
Політика безпеки є комплексом технічних і організаційних заходів, спрямованих
на захист системи від несанкціонованих дій відповідно до цілей та вимог, що висува*
ються до роботи системи. Аудит досліджує політику безпеки об’єкта і допомагає
усунути вразливості, виявлені у процесі його проведення. Ефективність процесу
аудиту істотно залежить від якості інструментів пошуку вразливостей. Система про*
токолювання інформації забезпечує надання інформації для виявлення й аналізу
проблем безпеки. Вона дозволяє реконструювати послідовність подій, виявити
спроби порушення інформаційної безпеки, забезпечити підзвітність користувачів
і адміністраторів.
Розглянемо більш детально питання, пов’язані з безпекою CMS і аудитом безпе*
ки порталу, на прикладі експериментального Web*порталу SDGrid (System Develop*
ment by Grid), який було створено з метою надання доступу користувачам до обчи*
слювальних можливостей і різних інформаційних ресурсів національної Grid*інфра*
структури України [3].
Вибір засобів побудови порталу. За даними незалежного опитування, сьогодні
майже всі [4] компанії*розробники Web*сайтів використовують для створення своїх
проектів CMS (Content management system) — конструктори створення й керування
сайтом, наприклад, 1С*Бітрикс, NetCad, Joomla, WordPress, Drupal тощо. Специфіка
організації Грід*порталу полягає у спільній реалізації портальних і Грід*технологій.
Тому існує цілий ряд CMS*систем, що враховують саме цю специфіку, наприклад,
Gridsphere, Uportal, Clarens та багато інших. Завдяки їх використанню розробка,
впровадження, підтримка і використання Grid*порталів стає дедалі зручнішою. Ці
засоби є достатньо зрілими продуктами, що забезпечують досить високу безпеку
створених на їх основі порталів. Сильною стороною сучасних CMS є забезпечення
експорту функціональних модулів — портлетів сторонніх розробників, а також ство*
рення власних портлетів, але це може негативно вплинути на питання безпеки.
При створенні Web*порталу SDGrid були висунуто такі загальні вимоги:
— універсальний доступ без додаткового ПО з боку клієнта;
— наявність надійних інформаційних сервісів, зокрема про Grid*ресурси;
— використання відкритих стандартів і технологій Grid;
— масштабована і гнучка структура, легкість додавання/видалення додатків пор*
талів, програмних систем Grid, обчислювальних ресурсів, сервісів, користувачів і т. д.;
— підтримка стандартів Global Grid Forum [5];
— реалізація програмного рішення на відкритих стандартах;
— підтримка розподілених клієнтських застосувань і порталів;
Також висуваються такі вимоги до безпеки системи управління порталом:
— підтримка стандарту безпеки Грід Globus Security Infrastructure (GSI);
— використання протоколів HTTPS/SSL, шифрування даних на всіх рівнях;
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— надійний механізм аутентифікації;
— єдина система аутентифікації: використання одного облікового запису для
доступу до різних ресурсів Grid;
— використовувані інструментальні засоби повинні мати добре супроводження
і постійне оновлення.
Портал SDGrid було побудовано на базі CMS Gridsphere 2.1.5 з використанням
OGCE 2.2 portlets і GridPortlets 1.4. Проведена розробниками порталу SDGrid порів*
няльна характеристика безкоштовних Grid*орієнтованих CMS показала, що
Gridsphere на сьогодні є найбільш зручною, популярною і поширеною платформою
для створення як обчислювальних порталів, так і порталів користувача [6].
Gridsphere і додатковий інструментарій відповідають висунутим вимогам до
системи безпеки порталу. Gridsphere і сумісний з нею інструментарій підтримує
використання GSI, єдину систему аутентифікації (використання одного облікового
запису для доступу до різних ресурсів Grid), HTTPS/SSL, можливість використовува*
ти аутентифікацію за логіном і паролем, а також за протоколом Kerberos [7].
Механізм аутентифікації порталу SDGrid заснований на аутентифікації користу*
вача за логіном і паролем і подальшому отриманні тимчасового проксі*сертифікату
у сервера MyProxy для аутентифікації у Грід. Проксі*сертифікат користувач отримує
на основі сертифікату, виданого йому центром сертифікації, приватного ключа
і пароля passphrase. За допомогою порталу і отриманого проксі*сертифікату кори*
стувач авторизується і може посилати завдання у Грід і проглядати результати.
Механізм авторизації виконується у контексті аутентифікації. Якщо суб’єкт аутенти*
фіковано, він може бути авторизований відповідно до типу доступу. Gridsphere має
вбудовану підтримку контролю доступу (Role Based Access Control), що дозволяє
гнучкіше налаштовувати доступ до порталу.
Gridsphere також має вбудовану систему ведення журналів, яка забезпечує аудит
подій, що відбуваються в системі.
Крім CMS та інструментарію, який є необхідним для її встановлення, а також
доповнює її можливості, до інформаційного середовища сервера порталу входить
ПЗ ОС і Web*сервера. У якості операційної системи для порталу було вибрано ОС
Fedora Core Linux 8, виходячи з міркувань надійності, захищеності і нативної під*
тримки JAVA (зокрема JDK). Останнє є важливим, оскільки Gridsphere побудована на
JAVA. Як Web*сервер було вибрано Аpache HTTP Server 2.2., якому властиві надій*
ність і гнучкість [8].
Проведення аудиту безпеки порталу. Для пошуку загроз інформаційній без*
пеці Web*додатків існує два методи: ручний пошук (виконуваний людиною) і автома*
тичний (виконуваний сканером безпеки). До переваг ручного методу належить: уні*
версальність, гнучкість, висока результативність пошуку, але він вимагає великих
витрат часу, високої професійної кваліфікації фахівця і при цьому можливі пропуски
вразливостей за рахунок людського чинника. Натомість автоматичний метод є віль*
ним від цих недоліків, але він на сьогодні не є універсальним, може припускати
помилкові спрацьовування, якість пошуку вразливостей залежить від повноти бази
даних сканера і вимагає постійного її оновлення.
Для проведення об’єктивного дослідження системи безпеки порталу SDGrid,
спочатку був виконаний автоматичний аналіз безпеки, а потім — ручна перевірка
знайдених загроз високого і середнього ступеня небезпеки.
Вибір автоматичних сканерів безпеки проводився на основі огляду ринку скане*
рів і результатів опитування, проведеного 2008 року порталом Securitylab.ru [9].
Таким чином, були вибрані такі сканери безпеки: Xspider (версії 7.5. (Build 1610) Trial
Version), Nessus (версії 4.0.2), Shadow Security Scanner (версії 7.153 (Build 294)), як
найбільш популярні, Nmap (версії 5.21) як найбільш відомий і доступний, а також
широко рекламований розробниками Acunetix Web Vulnerability Scanner (версії 6.5
(Bulid 20090604)).
Порівняння вибраних сканерів безпеки проводили за їхніми характеристиками,
які були заявлені розробниками. Було виділено п’ять груп критеріїв порівняння, які
найповніше охоплюють функціональні аспекти вибраних сканерів:
1. Параметри сканування — наявність перевірок на методи ідентифікації вузла
мережі, відкритих портів, служб, додатків і операційних систем, атаки класу DOS,
найбільш небезпечні атаки на Web* сервери (XSS атаки, SQL, SSI, XPath, LDAP ін’єк*
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ції), підтримка різних методів перевірки однієї й тієї ж уразливості, а також додатко*
во: можливість сканування об’єкта за допомогою сервера посередника (proxy),
можливість відключення небезпечних перевірок для вузла сканування, включен*
ня/відключення окремих перевірок або їх груп, наявність готових шаблонів переві*
рок, можливість сканування декількох об’єктів у паралельному режимі.
2. Розгортання і архітектура — наявність розподіленої архітектури, наявність
командного рядка і графічного інтерфейсу, розмежування доступу.
3. Управління результатами сканування і реагування — опис знайдених уразли*
востей, варіантів їх використання і рекомендацій з усунення, опис причин помилко*
вих спрацьовувань, форми звітності.
4. Оновлення і підтримка: наявність бази знань, автоматичного оновлення бази,
форми підтримки користувачів.
5. Додаткові критерії: інтеграція з системами виявлення атак (IDS), наявність
документації і звітів російською мовою.
Загальна порівняльна характеристика сканерів по всіх групах критеріїв подана
у табл. 1. Оцінка показує, скільки критеріїв (можливостей) з максимальної кількості
у групі підтримує цей сканер.
Таким чином, внаслідок порівняння найбільш важливих критеріїв 1*ї і 3*ї груп
(функціональних можливостей), лідирують сканери Nessus і XSpider, непогано заре*
комендували себе сканери AWVS і SSS, сканер Nmap отримав найменшу кількість
балів головним чином через відсутність використання різних налаштувань і методів.
Таблиця 1. — Загальна оцінка по всіх групах критеріїв
Максимум
балів

Nmap

Nessus

AWVS

SSS

XSpider

Параметри сканування

15

9

13

9

10

10

Розгортання і архітектура

5

2

5

1

1

1

Управління результатами
сканування і реагування

11

0

7

9

7

10

Оновлення і підтримка

4

0

2

2

2

3

Додаткові критерії

3

1

0

1

0

2

Разом балів

38

12

27

22

20

26

Критерій порівняння

Сканування SDGrid порталу проводилося методом «чорної скриньки» на ноутбу*
ку HP Pavilion dv*6850er віддалено через Інтернет по каналу 100Мбит/с. У табл. 2
подана кількість знайдених класів загроз.
Таблиця 2. — Результати сканування порталу SDGrid
Критерій порівняння

Nmap

Nessus

AWVS

SSS

XSpider

1 хв

4 хв

47 хв

32 хв

28 хв

4

2

4

2

4

високий

0

0

1

1

0

середній

0

0

1

0

1

низький

4

2

2

1

3

Час сканування
Знайдено всього
класів загроз
Ступінь
ризику

Слід відмітити, що сканери Xspide, AWVS і SSS показали в цілому сумірний час
сканування, тоді як Nessus і Nmap працювали на порядок менше. Найшвидше про*
вів сканування Nmap , а найдовше — AWVS.
Знайдені класи загроз безпеці високого і середнього рівнів ризику були переві*
рені ручним методом пошуку, результати показані у табл. 3. Використовувалася така
схема позначень: + (плюс) — сканер визначив загрозу, — (мінус) сканер не визначив
загрозу.
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Таблиця 3. — Об’єктивність знайдених класів загроз безпеки високого і середньо+
го ступенів ризику
Клас знайдених погроз

Nmap

Nessus

AWVS

SSS

XSpider

Ручний пошук

Cross Site Scripting

–

–

+

+

+

Загроза підтверджена

Фіксація сесії

–

–

+

–

–

Загроза підтверджена

Таким чином, сайт виявився вразливим до таких класів атак як: «Міжсайтове виконан*
ня сценаріїв» (Cross Site Scripting) високого ступеня ризику і «Фіксація сесії» середнього
ступеня ризику. Внаслідок проведеного тестування найкраще зарекомендував себе ска*
нер AWVS, який знайшов найбільшу кількість загроз, що були підтверджені ручним пошу*
ком, показав найдокладніший опис знайдених типів загроз і рекомендацій з їх усунення.
Висновки. Проведене дослідження показало, що механізми безпеки порталу
SDGrid в цілому задовольняють висунутим вимогам до безпеки, проте мають ряд
уразливостей. Для захисту від класу атак «Фіксація сесії» бажано перейти на 3*ю
версію системи GridSphere. Для захисту від класів атак «Міжсайтове виконання сце*
наріїв» необхідно додати перевірки на коректність очікуваних даних, що отримують
із будь*яких джерел, а також провести заміну потенційно небезпечних символів
HTML сторінки на їх еквіваленти. Скористатися цими уразливостями досить склад*
но і успіх їх застосування багато в чому залежить від професіоналізму хакера і халат*
ності адміністраторів безпеки порталу.
Знайдені вразливості низького рівня ризику належать до класу «Ідентифікація
додатків». Проте ці загрози використовуються на підготовчому етапі атаки для збору
інформації про об’єкт, що атакується, тому вони не завдають шкоди порталу, а лише
розкривають інформацію про різні додатки.
Захист Web*проекту повинен бути комплексним і включати такі складові інфор*
маційної безпеки, як захищеність CMS*системи, інформаційного середовища Web*
сервера (ОС, БД, засобів захисту Web*сервера), а також інформаційного середови*
ща адміністраторів Web*порталу.
Загальний захист портального сервера може також підвищити використання
індивідуального міжмережевого екрану у вигляді або апаратного рішення, напри*
клад, Chek Point FW*1, або більш економічного програмного рішення, наприклад,
CYBERWALLPLUS компанії Network*1 Security Solution. Такий екран забезпечить
додатковий рівень безпеки за рахунок запобігання відомим типам атак на сервер
і своєчасних сповіщень адміністратора безпеки про підозрілу діяльність [10].
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Розглянуто історію створення та перспективи розвитку сучасних розподілених
систем. Розподілена система — це набір незалежних комп’ютерів, які їх користува6
чі сприймають як єдину об’єднану систему.
Ключові слова: розподілені системи, задачі розподілених систем, програмне
забезпечення, конфігурування систем, характеристики систем, форми прозорості
розподілених систем.
Комп’ютерні системи переживають революцію. З 1945 року, коли почалась епоха
сучасних комп’ютерів, до приблизно 1985 року комп’ютери були великими і дороги*
ми. Навіть міні*комп’ютери коштували сотні тисяч доларів. У результаті більшість
організацій мали в кращому разі декілька комп’ютерів і, оскільки методи їх з’єднан*
ня були відсутні, ці комп’ютери працювали незалежно один від одного. Важливе зав*
дання розподілених систем полягає в тому, щоб приховати той факт, що процеси
і ресурси фізично розподілені по множині комп’ютерів, тобто створити враження,
що ці комп’ютери працюють незалежно один від одного.
В літературі можна знайти різні визначення розподілених систем, причому жодне
з них не є задовільним і не узгоджується з іншими. В загальному, розподілена систе*
ма — це набір незалежних комп’ютерів, які надаються користувачу єдиною об’єдна*
ною системою. В цьому визначенні обумовлено два моменти. Перший стосується
апаратури: всі машини автономні. Другий — програмного забезпечення: користувач
думає, що має справу з єдиною системою.
Розподілені системи мають дві основні характеристики. Перша полягає в тому, що
від користувачів прихована різниця між комп’ютерами і способами зв’язку між ними. Те
саме стосується і зовнішньої організації розподілених систем. Другою характеристикою
розподілених систем є спосіб, за допомогою якого користувачі і додатки працюють
у розподілених системах, незалежно від того де і коли проходить їхня взаємодія.
Розподілені системи повинні відносно легко піддаватись розширенню, або мас*
штабуванню. Ця характеристика є прямим наслідком наявності незалежних комп’ю*
терів, але водночас не вказує, яким чином ці комп’ютери насправді об’єднуються
в єдину систему. Розподілені системи зазвичай працюють постійно, але деякі їхні
частини можуть тимчасово виходити з ладу. Користувачам і додаткам не потрібно
повідомляти про те, що ці частини замінені або полагоджені, або що додані нові
частини для підтримки нових користувачів чи додатків.
Багато хто ще пам’ятає часи, коли тексти програм набивали на перфокарти,
лістінгами можна було встелити довгі коридори інститутів, а обчислювальні машини
були щось на зразок мінотавра, візит до якого був справою важливою і святковою,
хоча й не небезпечною. Створення і налаштування програм було захопливою спра*
вою, а нагородою — почуття неймовірного задоволення.
Напевно, вперше з’єднуючи два комп’ютери, і подумати було неможливо, скіль*
ки проблем це внесе в гармонійний і таємний світ програмних систем. Ті старі про*
грами називають монолітними і, можливо, поклоняються їм.
Дійсно, варто було зв’язати комп’ютери в найпростішу мережу, як з’явилось
нестримне бажання спробувати запустити одну програму на одному комп’ютері,
а другу — на другому, і навчити ці програми взаємодіяти. Елементи розподілених
систем повинні вміти взаємодіяти. А якщо один із цих елементів вийшов з ладу? Або
його вивели з ладу навмисно? З одного боку, створення розподілених систем при*
вело до появи нових можливостей, а з іншого — до нових проблем.
Е. Таненбаум — особистість масштабна. Його книги, які з’явились в Радянському
Союзі в кінці 70*х років, стали бестселерами серед спеціалістів з операційних систем. Він
отримав ступінь бакалавра і докторську ступінь в університеті штату Каліфорнія в Берклі.
На сьогодні є професором обчислювальної техніки в університеті Вріє в Амстердамі
(Голландія), де очолює відділення обчислювальної техніки. Крім того, він є деканом вищої
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школи програмування і графіки, інституту дослідження з паралельних і розподілених
обчислювальних систем, а також систем обробки і формування зображень.
За його плечима — колосальний практичний досвід керівництва виконанням ряду
успішних проектів з розробки відомих програмних пакетів (амстердамський пакет
розробки компіляторів Amsterdam Compiler Kit, мініатюрний клон UNIX*MINIX призна*
чений для студентських лабораторних робіт з програмування). Разом зі своїми аспі*
рантами і програмістами він сприяв створенню розподіленої операційної системи
Amoeba, високошвидкісної розподіленої операційної системи на базі мікроядра.
В минулому Ендрю Таненбаум займався дослідженнями по компіляторах, операцій*
них системах, комп’ютерних системах і локальних розподілених системах. На тепер він
зосередився на розробці глобальної розподіленої системи, яка допускає масштабу*
вання на мільйони користувачів, і при цьому зосередився на питаннях локалізації
мобільних агентів, архітектурі системи і адаптивному розподіленні і тиражуванні.
Професор Таненбаум є членом ACM і IEEE, діючим членом Королівської академії
наук і мистецтв Нідерландів, він нагороджений преміями АСМ «За заслуги викла*
дацької діяльності Карла В. Кальстрема» 1994 року і ACM/SIGCSE «За великий вне*
сок у викладання комп’ютерних дисциплін» 1997 року. Він згадується також у світо*
вому довіднику «Хто є хто».
Організація розподілених систем часто включає в себе додатковий рівень про*
грамного забезпечення між верхнім рівнем, на якому знаходяться користувачі
і додатки, і нижнім рівнем, що складається з операційних систем (рис. 1).
Машина А

Машина В

Машина С

Розподілені додатки
Служба проміжного рівня
Локальна ОС

Локальна ОС

Локальна ОС

Мережа
Рис. 1 — Розподілена система організована у вигляді служби проміжного рівня,
розподіленого серед множини комп’ютерів

Як приклад можна розглянути мережу робочих станцій в університеті або відділі
компанії. Крім персональної робочої станції кожного з користувачів, є пул проце*
сорів машинної зали, не назначених завчасно ні одному з користувачів, але вони
динамічно виділяються користувачам у міру необхідності. Ця розподілена система
може мати єдину файлову систему, в якій всі файли мають однаковий доступ з усіх
машин з використанням постійного шляху доступу. Крім того, коли користувач наби*
рає команду, система може знайти найкраще місце для виконання дії, як вимагаєть*
ся, можливо, на власній робочій станції користувача, можливо, на вільній робочій
станції іншого користувача, а можливо, і на одному з процесорів машинної зали.
Якщо система в цілому виглядає і поводить себе як класична однопроцесорна
система з розподілом часу, тобто та, що має багато користувачів, то вона вважаєть*
ся розподіленою системою.
Можливість побудови розподілених систем не означає їх доцільність. Сучасна
технологія дозволяє підключити до персонального комп’ютера чотири дисководи.
Це можливо, але недоречно.
Є чотири важливих завдання, рішення яких робить побудову розподілених
систем доречною і потрібною.
Основне завдання розподілених систем — полегшити користувачам доступ до відда*
лених ресурсів і забезпечити їх сумісне використання, регулюючи цей процес. Ресурси
можуть бути віртуальними, але традиційно вони включають у себе принтери, комп’юте*
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ри, пристрої зберігання даних, файли і дані. Існує багато причин для сумісного викори*
стання ресурсів. Одна з них — економічність. Набагато дешевше дозволити сумісну
роботу з принтером декількох користувачів, ніж купувати і обслуговувати окремий прин*
тер для кожного користувача. Аналогічно є сенс використання й інших ресурсів.
З’єднання користувачів і ресурсів полегшує також кооперацію та обмін інформацією,
що краще всього ілюструється Інтернетом з його простою організацією обміну файла*
ми, поштою, документами, аудіо* та відеоінформацією. Зв’язок через Інтернет привів до
появи великої кількості віртуальних організацій, в яких географічно віддалені одна від
одної групи співробітників працюють разом за допомогою систем групової роботи —
програм для сумісного редагування документів, проведення телеконференцій і т. д.
Але із збільшення числа підключень і сумісного використання ресурсів важливи*
ми ставали питання безпеки. В сучасній практиці системи мають слабкий захист від
підслуховування або вторгнення по лініях зв’язку. Друга проблема безпеки полягає
втому, що простеження комунікацій дозволяє побудувати профіль інтересів кон*
кретного користувача. Подібне відстеження серйозно порушує права особистості.
Розподілені системи, які отримують користувачі у вигляді єдиної комп’ютерної
системи, називаються прозорими. Розглянемо спочатку, як прозорість реалізується
в розподілених системах, а потім — питання доречності такої характеристики.
Концепція прозорості застосовується до різних аспектів розподілених систем (табл.1).
Таблиця 1. — Різні форми прозорості в розподілених системах
Прозорість

Опис

Доступ

Приховано різницю в наданні даних і доступі до ресурсів

Місцезнаходження

Приховано місцезнаходження ресурсів

Переміщення

Приховано факт переміщення ресурсу в інше місце

Паралельний доступ

Приховано факт можливого сумісного використання ресурсу
декількома конкуруючими користувачами

Відмова

Прихована відмова і відновлення ресурсу

Збереженість

Приховано місце збереження ресурсу (програмного) —
на диску, чи в оперативній пам'яті

Прозорість доступу — приховує різницю в наданні даних і в способах доступу
користувача до ресурсів. Наприклад, розподілена система може мати комп’ютери
з різними операційними системами, кожна з яких має власні обмеження на спосіб
надання імен файлів. Різниця в обмеженнях на спосіб надання імен файлів, так само
як і власне робота з ними, повинні бути приховані від користувачів і додатків.
Прозорість місцезнаходження — приховує від користувачів, де фізично розміщений
у системі потрібний йому ресурс. Така прозорість може бути досягнута шляхом при*
своєння ресурсам тільки логічних імен, в яких не міститься закодованих відомостей про
місцезнаходження ресурсу. Наприклад, http://wiv/prenhall.com/index.html, в якому
немає інформації про реальне місцезнаходження головного сервера видавництва Pren*
tice, про те, знаходиться файл index.html у вказаному місці постійно чи з’явився там
недавно. Розподілені системи такого типу забезпечують прозорість перенесення.
Місцезнаходження ресурсу може змінитись під час його використання, причому
користувач або додаток нічого не помітять. У такому разі система підтримує прозо*
рість зміни місцезнаходження. Прикладом можуть бути мобільні користувачі, що
працюють з безпровідним переносним комп’ютером і не відключаються від мережі
при переміщенні з місця на місце.
Головна ціль розподілених систем — забезпечити сумісне використання ресурсів.
Наприклад, два незалежних користувача можуть зберігати свої файли на одному фай*
ловому сервері або працювати з однією і тією ж таблицею в одній базі даних, що вико*
ристовується сумісно. Причому користувач не знає, що один і той же ресурс задіяний
іншим користувачем. Це явище називається прозорістю паралельного доступу.
Прозорість відмов означає, що користувача ніколи не повідомлять про те, що
ресурс, про який він міг ніколи і не чути, не може правильно працювати, і що систе*
ма вже відновилась після його пошкодження. Маскування збоїв — одна з найсклад*
ніших проблем у розподілених системах.
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Прозорість збереження — маскування реального (диск) або віртуального (опера*
тивна пам’ять) збереження ресурсів. Наприклад, багато об’єктно*орієнтованих баз
даних дають можливість безпосереднього виклику методів для збереження об’єктів.
У цей момент відбувається таке: сервер баз даних спочатку копіює стан об’єкта
з диска в оперативну пам’ять, потім виконує операцію і записує стан на пристрій
довготривалого збереження. Користувач залишається неповідомленим про те, що
сервер переміщує дані між оперативною пам’яттю і диском.
Друга важлива характеристика розподілених систем — це відкритість. Відкрита
розподілена система — це система, яка пропонує служби, виклики яких вимагають
стандартні синтаксис і семантику. Наприклад, в комп’ютерних мережах формат, зміст
і сенс повідомлень, що посилають і отримують, підкоряються типовим правилам.
У розподілених системах служби найчастіше визначаються через інтерфейси, які опи*
суються за допомогою мови визначення інтерфейсів (Interface Definition Language,
IDL). Опис інтерфейсу на IDL точно відображає імена доступних функцій, типи параме*
трів, значень, ситуацій, які можуть бути утворені службою, і т.д. Визначення інтерфей*
су має бути самодостатнім і нейтральним. Це необхідно для забезпечення можливо*
сті перенесення і здатності до взаємодії. Самодостатність означає, що в описі є все
необхідне для реалізації інтерфейсу. Здатність до взаємодії характеризує, наскільки
дві реалізації систем здатні сумісно працювати, спираючись тільки на те, що служби
кожної з них відповідають загальному стандарту. Можливість перенесення характери*
зує те, наскільки додаток, розроблений для розподіленої системи А, може без змін
виконуватися в розподіленій системі В, реалізуючи ті ж, що й в А, інтерфейси.
Чергова важлива характеристика відкритих розподілених систем — це гнучкість.
Гнучкість — це легкість конфігурування системи, яка складається з різних компонен*
тів, можливо, від різних виробників. Не повинні викликати труднощів додавання до
системи нових компонентів або заміна існуючих, причому інші компоненти, з якими
не відбувається жодних дій, мають залишатися незміненими. Іншими словами —
відкрита розподілена система повинна мати властивість розширення.
Висновки. Розподілені системи можуть легко з’єднувати користувачів з обчи*
слювальними ресурсами і успішно приховувати той факт, що ресурси розкидані по
мережі й можуть бути відкритими і масштабованими.
В результаті розвитку технологій створення розподілених систем сьогодні не
просто можливе — досить легко можна зібрати комп’ютерну систему, яка склада*
ється з множини комп’ютерів, з’єднаних високошвидкісною мережею.
Эндрю Таненбаум создал фундамент для развития как аппаратной, так и про6
граммной составляющей современных распределенных систем, хотя он и дает до6
статочно свободное определение базового понятия: «Распределенная система —
это набор независимых компьютеров, их пользователи воспринимают как един6
ственную объединенную систему».
Ключевые слова: распределенные системы, задачи распределенных систем,
программное обеспечение, конфигурирование систем, характеристики систем,
формы прозрачности распределенных систем.
Andrew Tanenbaum created the foundation for the development of both hardware
and software components of modern distributed systems, although it provides enough
free determination of the basic concepts: «A distributed system — a collection of inde6
pendent computers that their users are perceived as a single integrated system».
Key words: Distributed systems, the problem of distributed systems, software, confi*
guring systems, characteristics of systems, forms of transparency in distributed systems.
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Розглянуто основні методи застосування віртуальних машин для роботи у сере6
довищі гріду. Надано опис декількох моделей та проводено аналіз доцільності
їхнього використання. Наведено переваги та недоліки віртуалізації ресурсів для
гріду. Запропоновано альтернативний варіант запуску завдань через грід з викори6
станням віртуальних машин.
Ключові слова: віртуалізація, грід, кластер, обчислювальний вузол, мережа,
планувальник, задача, користувач, віртуальна машина.
Останнім часом застосування технологій віртуалізації набуло широкого розпов*
сюдження, адже вони дозволяють відокремити робочі середовища користувачів,
програм, операційних систем, зробити їх незалежними одне від одного, при цьому
використано один фізичний комп’ютер. Це дає змогу підвищити рівень використан*
ня ресурсів та надати більше свободи кінцевим користувачам.
Віртуалізацією можна вважати прозору для користувача підміну певного апаратно*
го чи програмного ресурсу. Віртуальні мережі дозволяють використовувати територі*
ально чи адміністративно розподілені ресурси так, ніби вони безпосередньо під’єдна*
ні одне до одного, або, навпаки, виділити декілька мережевих інтерфейсів з одного
фізичного. Віртуальні середовища виконання для програм забезпечують прозоре
перенесення програм між різними операційними системами або їх версіями.
У середовищі високопродуктивних обчислень найбільш розповсюдженою є вір*
туалізація апаратного забезпечення для поділу його ресурсів або спільного їх вико*
ристання. Її застосування має декілька важливих переваг. Незалежна конфігурація
програмного забезпечення надає кожному користувачу можливість за бажанням
налаштовувати необхідну йому версію програми, встановлювати доповнення чи змі*
нювати код. Завдяки вбудованим функціям віртуальних машин їх виконання може
бути призупинене, що забезпечує легкість збереження проміжного стану при вико*
нанні програм, які не мають підтримки контрольних точок [1]. Чітке розмежування
між користувачами виділених ресурсів забезпечує неможливість використати біль*
ше, ніж виділено віртуальній машині.
Метою даної статті є огляд і аналіз існуючих способів використання віртуальних
машин, визначення їх переваг та недоліків. Зокрема, застосування віртуальних
машин для розгортання грід*сервісів та створення віртуальних кластерів на базі
фізичних, а також використання клауд*комп’ютінгу для гріду. Також буде запропоно*
вано альтернативний варіант застосування — запуск віртуальних машин як задач
у гріді — завданням якого є поєднання переваг попередників.

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

УДК 004.75

Віртуальні машини для розгортання сервісів. Мережа гріду поєднує багато
сервісів, які забезпечують реєстрацію та облік користувачів, розміщення та збері*
гання даних користувачів, планування та запуск завдань, надання інформації про
ресурси тощо [2]. Кожен грід*сайт має встановити та налаштувати певну частину
цих сервісів для забезпечення своєї інтеграції у грід. Зазвичай, сервіси мають бути
встановлені на окремих серверах, що забезпечить їхнє незалежне функціонування.
Важливою є також можливість окремо оновити або перезапустити сервіси. Таке
використання вузлів може призвести до простою виділених під сервіси ресурсів,
адже залежно від кількості користувачів їхня робота може потребувати лише незнач*
них апаратних потужностей.
Для вирішення цих питань доцільним є розміщення грід*сервісів та служб на
постійно працюючих віртуальних машинах. Декілька вузлів виділяється з кластера
для розміщення грід*сервісів. На них встановлено програмне забезпечення для
керування віртуальними машинами — гіпервізор [3] — та створено відповідні вірту*
альні машини. Кількість зайнятих фізичних вузлів при цьому, зазвичай, буде значно
меншою за кількість віртуальних машин. На рис. 1 зображено схему роботи кластера
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у цьому випадку та потік грід*задачі від користувача до обчислювального вузла. Як
видно, задача та дані користувача через сервіси на віртуальних машинах, основни*
ми з яких є обчислювальний елемент (ОЕ) та зберігаючий елемент (ЗЕ), потрапля*
ють до планувальника кластеру, а потім на фізичні обчислювальні вузли, де розпочи*
нають виконання.

Рис. 1 — Рух задачі користувача через грід+сервіси на віртуальних машинах

Перевагами такої реалізації є економія ресурсів у разі незначного завантаження
грід*сайту, а також незалежність версій програмних пакетів, необхідних для функ*
ціонування сервісу. До того ж, стандартні функції гіпервізорів дозволяють зберігати
певний стан, наприклад, перед виконанням оновлення і відновлювати його, якщо
виникла така потреба. При апаратному збої вузла є можливість перенести образ
віртуальної машини на інший вузол для якнайшвидшого відновлення роботи.
Як недолік можна виділити те, що сервіси, які обслуговують великі гріди, потре*
бують значних ресурсів, і це може означати, що один сервіс буде потребувати апа*
ратних ресурсів цілого фізичного вузла. При цьому ще й будуть додаткові витрати на
забезпечення віртуалізації.
Віртуальні кластери на базі фізичних. При виділенні ресурсів кластера для
певного проекту може виникнути необхідність створення повної кластерної інфра*
структури відокремленої та закритої від іншої частини кластера чи інших інфра*
структур. При цьому на базі фізичних ресурсів створюється набір сервісів та робо*
чих вузлів на віртуальних машинах [4]. Кожен проект отримує свою точку входу, пла*
нувальник тощо.
На рис. 2 зображено розміщення віртуальних вузлів на фізичних. Проект чи вірту*
альна організація отримує певну кількість фізичних вузлів кластера, які виокремлю*
ються із загального пулу. На них розгортаються віртуальні машини з грід*сервісами,
планувальником кластера та робочими вузлами. Користувачі взаємодіють як
локально, так і через грід, з віртуальним інтерфейсним вузлом та виконують задачі
на віртуальних робочих вузлах, проте для них це є цілком прозорим, тобто так, ніби
вони працюють на фізичних ресурсах.

Рис. 2 — Розміщення віртуального кластера на фізичних вузлах
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Клауд+комп’ютинг через грід. У цьому випадку під клауд*комп’ютингом розу*
міється виділення користувачу ресурсів для запуску створених ним образів вірту*
альних машин та доступу до машин, які він запустив [5]. Таким чином, користувач
надсилає на кластер не завдання, а лише запит на необхідні ресурси та вказує, який
саме образ віртуальної машини на них розгорнути. Після виділення ресурсів кори*
стувач має доступ всередину віртуальної машини та може використовувати її на свій
розсуд. Завершивши роботу, можна зберегти зміни в образі для подальшого вико*
ристання. Початкові образи віртуальних машин загальнодоступні та, зазвичай,
містять мінімальну установку певної операційної системи.
На рис. 3 зображено розміщення віртуальних машин (ВМ) та взаємодію користу*
вача. Запит на ресурси надходить до планувальника, який виділяє необхідні ресурси,
якщо є така можливість. Під час розгортання вказаного образу також налаштовуєть*
ся мережеве з’єднання, яке робить віртуальну машину доступною ззовні кластера,
після чого користувач отримує параметри доступу до своєї віртуальної машини.
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До переваг цієї реалізації можна віднести те, що проект отримує ресурси згідно
з виділеною йому часткою у повному обсязі і вільно ними розпоряджається.
Є можливість змінювати кількість та потужність віртуальних обчислювальних вузлів
у межах виділених фізичних серверів, встановлювати параметри віртуальних машин
згідно зі своїми потребами. Налаштування окремого планувальника для свого проек*
ту дає можливість розподілити ресурси між членами віртуальної організації чи вико*
навцями проекту за власним бажанням незалежно від локальних політик кластера.
Як недолік слід зазначити необхідність витрати проектом певної частки отрима*
них ресурсів на розгортання сервісів, проте вона буде досить малою, адже ці серві*
си обслуговуватимуть незначну кількість користувачів. Також є необхідність адміні*
стрування з боку виконавців проекту, проте воно може бути за домовленістю вико*
нано адміністраторами кластера.

Рис. 3 — Виділення віртуальної машини користувачу

На рис. 4 показано послідовність команд при взаємодії з кластером через Nim*
bus. Будучи побудованим на базі GlobusToolkit [6], для аутентифікації на кластері він
дозволяє використовувати грідівську систему проксі*сертифікатів. Як видно, кори*
стувач пересилає та запускає образ віртуальної машини, а потім використовує про*
токол віддаленого доступу для роботи. В кінці образ зберігається.
Основною перевагою цього підходу є повна свобода дій користувача всередині
віртуальної машини, що дає йому можливість налаштувати робоче середовище
оптимально для його задач. Однак значним недоліком є складність планування
задач [7]. Оскільки взаємодія з користувачем має інтерактивний характер, то ресур*
си мають бути виділені або миттєво, або у зазначений користувачем період, тоді як
кластерний планувальник зазвичай ставить задачу у чергу, в якій вона очікує
в загальному випадку невизначений час на звільнення ресурсів.
Запуск віртуальних машин як задач у гріді. На відміну від клауду, грід не
передбачає інтерактивної роботи, тому виділення користувачам ресурсів для вірту*
альних машин не обмежуватиметься зазначеними вище проблемами з плануван*
ням. Саме тому пропонуємо реалізувати запуск задач через грід для їх подальшого
виконання як віртуальних машин. При цьому основною метою є забезпечення роботи
87

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

проміжного програмного забезпечення грід та планувальника кластеру як з вірту*
альними машинами, так і зі звичайними задачами.

Рис. 4 — К оманди для взаємодії з сервером Nimbus

На рис. 5 показано послідовність переміщення задачі при цій реалізації. Як
і у випадку звичайної грід*задачі, користувач завантажує дані задачі на зберігаючий
елемент (ЗЕ) гріду. Додатково має бути завантажено образ віртуальної машини
(ВМ), якщо його до цього не було завантажено при виконанні попередніх задач.
Опис задачі відправляють звичайним шляхом до планувальника гріду, який визначає
підходящий обчислювальний елемент (ОЕ) — такий, що має доступ до ЗЕ з даними,
після чого ОЕ відправляє задачу до черги локального планувальника кластеру. Після
виділення ресурсів на вузлі запускається віртуальна машина користувача і до неї
приєднується папка з даними задачі [8]. Наданий користувачем скрипт запуску
виконується всередині віртуальної машини.

Рис. 5 — Рух задачі при використанні віртуальних машин як задач у гріді

Для реалізації цього підходу необхідно доповнити файл грід*завдання додаван*
ням туди опцій вибору віртуальної машини та перевіркою наявності образу на
ресурсах (рис. 6), модифікувати скрипти планувальника з додаванням можливості
розподіляти віртуальні машини та створити скрипти для роботи з віртуальними
машинами на робочих вузлах. Також потрібно використовувати окремий сервер для
початкового налаштування віртуальних машин користувачами.

Рис. 6 — Перевірка наявності образу на зберігаючому елементі

Перевагами цього рішення є те, що для запуску завдань та передачі файлів вико*
ристано звичайне проміжне програмне забезпечення гріду, а планувальник працює
з завданнями на запуск віртуальних машин, як із звичайними завданнями. При цьому
залишились можливості збереження проміжного стану задачі, тимчасової зупинки
виконання та переміщення задачі на інший вузол або кластер. Так само як і у випадку
клауд*комп’ютінгу, користувач отримує свободу в налаштуванні робочого середови*
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Висновки. Використання віртуалізації дає змогу користувачу за допомогою
адміністратора одного з кластерів один раз сформувати свій образ для віртуальної
машини з власними налаштуваннями та використовувати його на будь*яких класте*
рах, які підтримують цю технологію, як локально, так і через грід. Також віртуальні
машини дають можливість зупиняти своє виконання зі збереженням стану та віднов*
лювати роботу як на тому самому, так і на іншому обчислювальному ресурсі.
При використанні віртуальних машин виникають і проблеми. Менеджери вірту*
альних машин певним чином змінюють налаштування операційної системи та її
ядра. При цьому такі налаштування можуть бути несумісними з тим апаратним та
програмним забезпеченням, що зараз використовується на кластерах.
Оскільки всередині віртуальної машини користувач має права адміністратора, то
він може використовувати мережу для запуску певних небажаних програм. Потріб*
но визначити безпечний порядок взаємодії з мережевими ресурсами.
Віртуальні машини використовуватимуться дедалі ширше. Слід вибирати модель
використання, виходячи з власних потреб. Модель використання клауду, зазвичай,
передбачає стягнення певної винагороди за користування необмеженими ресурса*
ми (on demand), тоді як модель використання гріду передбачає певний справедли*
вий розподіл обмежених ресурсів між користувачами (fairshare). Запропонованим
рішенням намагаємося поєднати переваги обох моделей при роботі у гріді, забез*
печити зручність як користувачам, так і адміністраторам ресурсів.
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ща та незалежність від задач інших користувачів. Проте немає необхідності у налаш*
туванні зовнішнього мережевого інтерфейсу, що значно полегшує адміністрування.
До недоліків слід віднести непристосованість до запуску паралельних завдань на
декілька вузлів. Такі завдання втрачатимуть на додаткових затримках, внесених віртуалі*
зацією, при обміні даними. До того ж використання віртуалізації втрачає свої переваги
через високу складність, а часто й неможливість, синхронної зупинки віртуальних машин
на різних вузлах зі збереженням їхнього стану з урахуванням незавершених обмінів
даними. Також будуть певні втрати при розгортанні та збереженні стану віртуальних
машин, що при короткотривалих задачах суттєво зменшуватиме продуктивність.

Рассмотрены основные методы применения виртуальных машин для работы
в среде грида. Предоставлено описание нескольких моделей и проводен анализ
целесообразности их использования. Приведены преимущества и недостатки вир6
туализации ресурсов для гриду. Предложен альтернативный вариант запуска зада6
ний через грид с использованием виртуальных машин.
Ключевые слова: виртуализация, грид, кластер, вычислительный узел, сеть,
планировщик, задача, пользователь, виртуальная машина.
The basic methods of virtual machines to run on the grid. Given of several models and
analyzes the feasibility of their use. The advantages and disadvantages of virtualization
for Grid. An alternative version of the jobs to run through the grid using virtual machines.
Key words: virtualization, grid, cluster, the compute node, the network scheduler,
task, user, the virtual machine.
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BPEL-ÎÐ²ªÍÒÎÂÀÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß
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ÎÁ×ÈÑËÞÂÀËÜÍÈÌÈ ÑÖÅÍÀÐ²ßÌÈ
Запропоновано підхід до створення систем управління обчислювальними сцена6
ріями з використанням веб6стандартів на опис програмних компонентів та опис їх
композиції. Досліджено ступінь сумісності між технологіями веб6сервісів разом із
інструментарієм управління бізнес6процесами та специфікою наукових та інженер6
них обчислювальних задач. Розглянуто окремі рішення BPEL6орієнтованої архітек6
тури системи управління інженерними та науковими обчислювальними сценаріями.
Ключові слова: веб*сервіси, технології грід, потоки даних, управління обчислю*
вальними сценаріями.
Показовим прикладом сучасного масштабу експериментальних обчислень, який
до того ж у всіх на слуху, є аналіз потоків даних, згенерованих експериментами на
Великому адронному колайдері, де для розподіленої обробки десятків петабайт даних
на рік залучено сотні високопродуктивних обчислювальних ресурсів за допомогою
технології грід [1]. При цьому ті ж грід*ресурси активно залучені не лише для обробки
експериментальних даних, а й для проведення самих експериментів in*silico.
Зважаючи на ці приклади, можна з упевненістю стверджувати, що сучасні число*
ві експерименти відрізняє складність процесів, що моделюються, надвеликі обсяги
обчислень, інтеграція апаратних засобів збору даних, міжорганізаційний масштаб.
Як наслідок, істотно зростає складність самих систем організації числових експери*
ментів, які повинні володіти достатніми можливостями з адаптації до динамічних
умов — варіювання мети та сценарію експерименту, змін у підходах, апаратних та
програмних засобах виконання обчислень тощо.
Адаптаційні можливості системи організації можуть бути поліпшені за умови
використання workflow*концепції (буквально — потоків робіт) [2]. Вона полягає
у декомпозиції загальної обчислювальної задачі у довільно складну послідовність
окремих обчислювальних етапів. Таке представлення обчислювального сценарію,
доступне для редагування користувачем*дослідником або ж автоматизованими
засобами, надасть системі організації числових експериментів гнучкості та розши*
рить спектр її можливостей, перетворивши її на систему управління обчислюваль*
ними сценаріями.
Сьогоднішній рівень розвитку інформаційних технологій робить можливими роз*
робку та впровадження систем проектування та виконання числових експериментів,
які є важливою частиною сучасних наукових та інженерних досліджень, з високим
ступенем автоматизації та розвиненими інтелектуальними можливостями.
Метою цієї статті є аналіз підходів до побудови сучасних систем управління обчис*
лювальними сценаріями, які орієнтуються на нинішні стандарти веб* та грід*техно*
логій. Головна увага присвячується розгляду BPEL*стандартів та сумісного інстру*
ментарію як ключових компонентів для організації потоків обчислень з веб*сервісів.
Актуальною лишається необхідність адекватно оцінити придатність цього підходу
для виконання інженерних та наукових обчислень, проаналізувати сильні та слабкі
сторони запропонованого рішення в контексті специфіки задач моделювання та
аналізу даних, визначити шляхи розв’язання виявлених неузгодженостей для ство*
рення успішної програмної системи.
Системи управління сценаріями обчислень мають певні переваги над спеціалізо*
ваними системами із фіксованим обчислювальним сценарієм. Деякі з переваг від
оперування потоками робіт як абстракцією для гнучкого обчислювального сценарію
наведені нижче:
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— можливість динамічного коригування ходу обчислювального процесу (в тому
числі — безпосередньо під час його виконання) залежно від рішень дослідника або
у відповідь на появу нових даних;
— широкі можливості з повторного використання готових розробок (компонентів
потоку робіт, самих потоків як основи для інших потоків або їх складових) для рішен*
ня нових задач;
— можливість залучення компонентів від сторонніх розробників завдяки стан*
дартизованому інтерфейсу компонентів у потоці робіт, що спрощує колективну під*
тримку системи та вказує простий шлях розширення її функціональності;
— можливість абстрагування від спеціалізації окремих компонентів побудови
сценаріїв, що дозволяє створення системи для міждисциплінарних досліджень;
— можливість попереднього моделювання та аналізу довільного спроектованого
сценарію перед його виконанням завдяки визначеній семантиці потоку робіт;
— можливість автоматичного компонування сценарію за абстрактним описом
мети експерименту за допомогою семантичного опису складових компонентів
потоку робіт та здійснення логічних виводів з бази знань.
Слід зазначити, що дані перспективні можливості в існуючих на сьогодні систе*
мах реалізовані із різним ступенем успішності (наприклад, підтримка автоматизова*
ного складання сценаріїв все ще не реалізована на належному рівні). Платою за
гнучкість та адаптованість сценаріїв є відносно гірша продуктивність подібних роз*
поділених систем порівняно з жорстко*зв’язаними цілісними спеціалізованими
рішеннями, оскільки забезпечення універсальності системи та слабкої зв’язаності
компонентів потоку призводить до надлишкових передач даних між компонентами.
З часу появи перших успішних спроб реалізації концепції workflow*систем для
наукових задач пройшло десять років. У витоків нинішніх розробок стояли такі
системи, як Discovery Net [2]. Цей проект брав до уваги, в першу чергу, потреби
«наук про життя», моніторингу гео*небезпек, моделювання навколишнього середо*
вища, проблеми пошуку відновлювальних джерел енергії. З часом, завдяки вдалим
архітектурним рішенням, що не залежали від профілізації системи, коло застос*
увань розширилося до біоінформатики, хімії, і навіть — фінансів та бізнесу. В першу
чергу, це міждисциплінарне програмне рішення мало слугувати як інструмент аналі*
зу даних (в т.ч. т.зв. «інтелектуального» — data mining), зібраних від численних поста*
чальників — пристроїв та ресурсів, об’єднаних мережею Інтернет або грід.
Архітектура системи — багатоланкова, верхній рівень якої складає клієнтське
програмне забезпечення для швидкої розробки потоків робіт із графічним редакто*
ром сценарію. Проміжна ланка представлена сервером потоків, відповідальним за
виконання робочих потоків, авторизацію та узгодження потоків із залученими гете*
рогенними ресурсами, які складають останню ланку архітектури.
Визначено внутрішні формати для робочих потоків та їх компонентів, що дозволяє
розгортати цілий потік як окремий компонент, готовий до використання. Залучення
метаданих для кожного компонента, що описують типи його вхідних та вихідних даних,
дозволяє проводити верифікацію потоків на обов’язковий збіг типів з’єднаних входів
та виходів (жорстка типізація). Базовим типом даних є таблиця реляційної БД, що
складається із набору кортежів зі значеннями полів таблиці.
Ці архітектурні рішення виявились вдалими та часто наслідувались проектами*по*
слідовниками як стандартні. Серед успішних і нині міждисциплінарних workflow*сере*
довищ слід назвати Triana Workflows [3] та Kepler [4]. Обидві системи пропонують:
— зручний графічний інтерфейс користувача із редактором графів потоків робіт;
— багату бібліотеку стандартних компонентів для різних дисциплін та чималу
кількість додаткових компонентів, розроблених у рамках інших проектів;
— власний диспетчер виконання сценаріїв та засоби моніторингу.
Обидві системи розроблені у вигляді вільно розповсюджуваної Java*програми,
яку користувач має завантажити, встановити на своєму комп’ютері та періодично
оновлювати. Рішення відрізняються за підходами до організації координованого
виконання сценаріїв (Triana використовує модель обчислень, де послідовність вико*
нання неявно визначається маршрутами передач даних, які проектує користувач,
а у Kepler взагалі доступні на вибір кілька різних моделей обчислень для аналізу
даних та моделювання). Але, найголовніше, подібні рішення не сумісні ні на рівні
диспетчера виконання, ні на рівні опису потоків, ні навіть на рівні опису компонентів.
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Водночас одним із відомих підходів до створення сумісних розподілених систем
є сервісно*орієнтована архітектура (СОА), серед головних принципів якої можна на*
звати декомпозицію на слабко зв’язані функціональні одиниці (сервіси), забезпечен*
ня здатності сервісів до поєднання (композиції), функціональну сумісність завдяки
стандартному опису (конракту) сервісів. Якщо базові компоненти вищезгаданих
систем управління потоками робіт не можна вважати повноцінними сервісами, то
веб*сервіси є незалежною від платформи реалізацією принципів СОА, що базується
на стандартному описі інтерфейсу (WSDL), забезпеченні взаємодії через протокол
обміну XML*повідомленнями стандартної структури (SOAP) та стандартним механіз*
мом реєстрації та пошуку сервісів (UDDI).
Заради справедливості слід відзначити, що Triana та Kepler мають компоненти*
адаптори для роботи з веб*сервісами, однак більш виграшним може виявитись
принцип прямого використання веб*сервісів у ролі компонентів потоку робіт. При*
кладом повноцінної workflow*системи, яка базується на стандартах веб*сервісів,
є середовище Taverna [5] — складова проекту розвитку e*науки myGrid, виконавця*
ми якого є ряд британських наукових закладів. Первинна мета розробки системи
полягала у задоволенні потреб спільноти біоінформатиків в інструменті для побудо*
ви робочих потоків з численних віддалених веб*сервісів.
Отже, ця система більше, ніж попередні, орієнтована на використання веб*стан*
дартів, обравши саме WS*інтерфейс як стандартний відкритий інтерфейс компонен*
тів, а не нав’язуючи власний внутрішній опис, завдяки чому коло застосувань системи
було швидко розширене. Головним компонентом робочих потоків є безпосередньо
веб*сервіси: SOAP/WSDL або REST, включаючи більш спеціалізовані веб*сервіси про*
ектів BioMart, BioMoby, SoapLab та ін. Поряд із можливістю імпорту та використання
віддалених веб*сервісів, бібліотека компонентів також містить і локальні Java*компо*
ненти (система також написана на Java) для виконання деяких технічних завдань.
До послуг дослідників також можливості віддаленого управління виконанням
потоків робіт через сервер, контроль коректності опису потоків, засоби діагностики.
Перераховані вище системи часто називають системами управління «науковими
потоками робіт» на противагу системам управління «бізнес*процесами». Бізнес*
процес у загальному розумінні є послідовністю дій (виконуваних як людьми, так і ін*
формаційними системами) для досягнення певної мети (виробництва «продукту»,
або надання «послуги») для певної групи споживачів. Бізнес*процес може бути реа*
лізований програмно, в тому числі — в рамках парадигми СОА та технології веб*сер*
вісів. Причому останній підхід успішно використовується у розподілених системах
промислового масштабу (таких як системи управління виробництвом чи управління
продажами рівня підприємства), були розроблені і набули поширення відкриті стан*
дарти на опис сценаріїв композиції сервісів (такі як BPEL*Business Process Execution
Language, тобто мова виконання бізнес*процесів) та відповідний цим стандартам
інструментарій (диспетчери виконання BPEL*процесів, або BPEL*engines). Застосу*
вання цих напрацювань у системі управління інженерними та науковими обчислю*
вальними сценаріями може виявитись вдалим вибором при створенні інтеропера*
бельної системи, що максимально використовує переваги від використання від*
критих стандартів. Далі будуть розглянуті окремі аспекти цього підходу: загальна
архітектура системи, WS*BPEL як мова опису обчислювальних сценаріїв, аналіз по*
токів робіт, специфіка виконання BPEL*процесів.
Загальна архітектура системи. Очевидно, що завдання управління підприєм*
ством та проведення числових експериментів мають свою специфіку, хоча обидві
можуть описуватись багатокроковими сценаріями [6].
Основне завдання моделювання за допомогою бізнес*процесів — виробити уза*
гальнене бачення процесу, що має справу з багатьма різними учасниками та інфор*
маційними системами. Будучи ретельно розробленою та погодженою, модель біз*
нес*процесу може бути реалізована на програмному рівні та включена на постійній
основі в систему управління. Для потоків робіт, скажімо, математичного моделюван*
ня більш характерним є акцент на разовому виконанні: замість послідовності життє*
вого циклу «проектування*впровадження*використання» маємо «проектування*за*
пуск*аналіз результатів». При цьому слід відзначити, що тривалість виконання одно*
го запуску наукового потоку може легко сягати тижнів, навіть за умови залучення
високопродуктивних ресурсів.
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Бізнес*процеси виконують дії, призначені для досягнення конкретного результа*
ту (кінцева мета процесів типу «замовлення товару» очевидна і конкретна), тоді як
наукові потоки робіт є сценаріями експериментів, часто із наперед невідомим
результатом. Це означає, що останні модифікуються набагато інтенсивніше, причо*
му часто є потреба скоригувати хід експерименту прямо під час його проведення.
Найбільшу цінність наукових потоків становить результат числового експерименту
(включаючи супутню статистичну інформацію щодо ходу обчислень), тоді як у біз*
нес*процесах цінується надійність виконання поставленого завдання.
Вирізняються у цих підвидів робочих потоків і групи користувачів. Бізнес*процеси
на абстрактному рівні розробляють менеджери та бізнес*аналітики, однак їх конкре*
тизована програмна реалізація — справа їхніх колег, ІТ*спеціалістів та програмістів.
Наукові робочі потоки призначені для того, щоб спростити процес організації обчи*
слень для інженерів та науковців, які часто не є спеціалістами у програмуванні та
адмініструванні й не мають залежати від таких спеціалістів. Тож системи управління
такими робочими потоками мають бути достатньо дружніми для користувачів, прихо*
вуючи усі низькорівневі деталі роботи із програмними інтерфейсами та протоколами.
При моделюванні бізнес*процесів семантика переходів від кроку А до кроку Б
визначається так [6]: Б може бути запущений лише після того, як буде виконано А.
Тобто бізнес*процеси зосереджені на потоці управління, а потік даних є вторинним
(питання передач даних описуються окремо). Для науково*інженерних сценаріїв
зазвичай саме маршрути передач даних визначають послідовність виконання кро*
ків, тобто первинним є саме потік даних: Б споживає дані від А — значить, має бути
запущений після А. Такі сценарії є «конвеєрами» з обробки даних (часто — надвели*
ких обсягів) із відносно простою конфігурацією потоку управління (як правило —
ациклічний напрямлений граф), на відміну від бізнес*процесів, які зосереджені на
складній поведінці та взаємодії акторів і мають підтримувати складні конструкції
потоку управління для опису дій у певних ситуаціях (наприклад транзакції). З іншого
боку, інженерним та науковим сценаріям властиві свої специфічні шаблони, такі як
одночасний паралельний запуск великого числа екземплярів сценарію з різними
вхідними параметрами (англ., parameter sweep).
Таким чином, завдяки своїй специфіці, засоби управління бізнес*процесами
надають можливість створювати достатньо складні сценарії виконання обчислень та
розгортати їх як сервіси для спільного та повторного використання. З іншого боку,
для успішної адаптації цих засобів для виконання інженерних та наукових потоків
робіт слід додатково продумати організацію маршрутів передач даних, підтримку
зручного механізму редагування і повторного виконання сценаріїв, підтримку надій*
ного виконання надтривалих операцій, можливість залучення грід*обчислень.
Перш ніж переходити до розгляду конкретних архітектурних рішень, слід визна*
чити узагальнені на основі вищевикладеного вимоги до системи управління інже*
нерними та науковими обчислювальними сценаріями:
— вимоги до інтерфейсу користувача: графічний редактор потоку, що приховує
внутрішній опис моделі потоку; дружній, звичний, інтуїтивно зрозумілий пересічно*
му користувачу інтерфейс із достатньою виразною потужністю;
— вимоги до програмних інтерфейсів: підтримка ряду стандартних відкритих
форматів опису потоків, інтерфейсів складових компонентів та форматів наукових
даних, сумісність із поширеним програмним забезпеченням; можливість залучення
компонентів від сторонніх розробників; підтримка виконання розподілених та грід*
обчислень;
— вимоги до процедури виконання сценаріїв: підтримка довготривалих розра*
хунків; можливість призупиняти сеанс роботи, не перериваючи обчислень; забезпе*
чення надійності виконання (належної обробки виключних ситуацій); ведення журна*
лу та накопичення супутньої статистики;
— вимоги до супутнього інструментарію: відкриті бібліотеки складових компо*
нентів для сценаріїв, з однієї або кількох предметних сфер (в ідеалі — незалежність
системи від конкретної сфери застосування); модулі візуалізації результатів вико*
нання потоків; засоби діагностики, відлагодження, перевірки (верифікації) створе*
них потоків; засоби, що сприяють колективній роботі.
Запропонована загальна архітектура системи BPEL*орієнтованої системи упра*
вління інженерними та науковими обчислювальними сценаріями представлена на
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рис. 1. Їй притаманні всі основні складові workflow*систем: редактор, набір компо*
нентів потоку, диспетчер виконання. Однак архітектурні деталі визначаються вико*
ристанням мови WS*BPEL для внутрішнього опису сценаріїв та BPEL*engine як дис*
петчера виконання.
Сервер виконання сценаріїв
Більшість систем управління сценаріями обчислень (приклади розглянуті вище)
є або локальними програмами, або ж клієнт*серверними рішеннями. Вади локаль*
ної версії відомі: вимкнення машини означатиме переривання/призупинку експери*
менту; користувачі мають власноруч встановлювати програмне забезпечення та
слідкувати за необхідністю його оновлення; розробники ж мають турбуватись про
підтримку користувачів попередніх версій. Перший з цих недоліків усувається за
допомогою клієнт*серверної архітектури: контроль за безперервним виконанням
потоку переноситься на сервер. Там же розгортаються підсистеми безпеки та облі*
ку користувачів.

Сервер доступу

Веб*інтерфейс із графічним
редактором сценаріїв

Підсистема обліку користувачів
та підтримки робочих сесій

Сервер виконання
BPEL*сценаріїв

Підсистема
безпеки

BPEL*Engine — диспетчер
виконання BPEL*процесів

Конвертор опису
сценарію у WS*BPEL
Модуль верифікації
потоків

Реєстр сервісів
та готових потоків

Стандартні веб*сервіси та сервіси, що залучають грід*обчислення
Рис. 1 — Основні складові архітектури BPEL+орієнтованої системи
управління обчислювальними сценаріями

Інтерфейс користувача
Решту з названих щойно проблем усуває веб*інтерфейс. Сьогоднішній рівень
розвитку засобів для побудови «розвинутих Інтернет*додатків» (RIA — Rich Internet
Applications) дозволяє успішно реалізовувати веб*інтерфейс і для складних графічних
редакторів. Цей підхід дозволить організувати доступ користувачів до функціонально*
сті системи через єдиний веб*портал, що усуває проблеми із підтримкою версій.
З іншого боку, такий підхід вимагатиме наявності доступу до мережі Інтернет не лише
під час виконання потоків, а й на фазі їх розробки, що не завжди є доцільним та зруч*
ним, проте є виправданим з огляду на те, що ця система управління сценаріями обчи*
слень орієнтована на використання віддалених веб*сервісів як складових потоку робіт.
Диспетчер виконання сценаріїв
Головним компонентом сервера виконання є диспетчер, орієнтований на роботу
з BPEL*описами обчислювальних сценаріїв. Використання стандартної мови, якою
є WS*BPEL, дозволяє звести до мінімуму залежність системи від конкретної реалі*
зації BPEL*диспетчера (яких є чимало, в тому числі — відкритих). Складовою части*
ною архітектури системи є конвертор графічного опису потоку, створеного у редак*
торі, у WS*BPEL*опис взаємодії веб*сервісів. Бажаним також є аналізатор опису на
наявність логічних вад та оцінки ефективності спроектованого сценарію.
Реєстр сервісів
Оскільки компонентами робочого потоку є веб*сервіси, то і роль бібліотеки ком*
понентів відіграє реєстр веб*сервісів. Стандартним рішенням є UDDI*реєстр, проте
йому бракує стандартних можливостей для семантичного опису веб*сервісів, які
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б доповнювали синтаксичний WSDL*опис інтерфейсу для забезпечення розшире*
них можливостей із автоматизованого пошуку сервісів та їх компонування.
Структури даних UDDI все ж можуть слугувати для штучного додання семантики
в реєстр. Іншими словами, можна «прив’язати» елементи онтології веб*сервісів до
структур UDDI. Таким чином, існує можливість створення модулів семантичного
пошуку сервісів. Пропонується підхід, який полягає у розширенні структури даних
UDDI businessService додатковим елементом serviceProfile, який вказуватиме на
збережену онтологію сервісу [7]. Можливо подолати обмеженість синтаксичного
пошуку UDDI за рахунок «обгортання» інтерфейсу UDDI у компонент*брокер, що під*
тримує семантичний пошук, та, паралельно із внутрішньою переадресацією запитів
до UDDI, опитує базу онтологій [8].
WS+BPEL як мова опису обчислювальних сценаріїв. Оскільки нині не існує
загальноприйнятих стандартів на мови опису інженерних/наукових обчислювальних
сценаріїв, то мовою опису потоків робіт, складених із веб*сервісів, доцільно прийня*
ти один із стандартів опису взаємодії веб*сервісів взагалі. Найбільш популярною
сучасною мовою цього класу є WS*BPEL версії 2.0 [9] — стандарт OASIS на орке*
стровку веб*сервісів (з англ. service orchestration, що централізоване кероване
виконання сервісів на противагу децентралізованому choreography*підходу). Цей
стандарт має чималу передісторію та розроблений з урахуванням накопиченого
досвіду використання своїх попередників: WSFL, XLANG, BPML, BPEL4WS [10].
Оскільки цей стандарт орієнтований на опис бізнес*процесів, складених з веб*
сервісів, то технічним деталям виклику сервісів, обробки помилок, передач повідо*
млень, роботі з WSDL*описами приділяється значна кількість уваги, тоді як питань
визначеності результату описаного процесу, аналізу його логічної коректності стан*
дарт майже не торкається. Тому аналізатори BPEL*опису можуть легко перевіряти
лише синтаксичну коректність, але не логічну.
Потік управління
XML*мова WS*BPEL більшою мірою орієнтована на опис потоку управління, що
звично для мов опису бізнес*процесів. Сценарій у термінах мови так і називається —
процесом (process). Перелік видів визначених базових «дій» (у термінах мови — acti*
vity) невеликий: прийом зовнішнього запиту (receive) та відповідь на зовнішній запит
(reply), виклик веб*сервісу (invoke), присвоювання значень змінних (assign) та дії
з генерації виключень, очікування, виходу. Receive/reply використовують для органі*
зації взаємодії з процесом (наприклад, процес завжди розпочинається з операції
receive та повертає результати роботи через операцію reply). Конструкція invoke
позначає у сценарії місце виклику операції віддаленого веб*сервісу.
Ці базові дії можуть бути впорядковані у потік кількома способами. Перший спосіб,
придатний для добре структурованих сценаріїв, полягає у використанні конструкцій
sequence (послідовне виконання), if (вибір за умовою), while/repeatUntil (цикл за умо*
вою), forEach (ітерації). Конструкції можуть «вкладатися» одна в одну. В цьому разі
весь сценарій являє собою сукупність послідовних гілок, умов та циклів. Очевидно,
що цей набір конструкцій накладає значні обмеження на структуру сценарію, уне*
можливлюючи паралельні гілки виконання, що потенційно суперечить загальноприй*
нятому представленню потоку робіт як довільного орієнтованого графа.
Для забезпечення можливості організації паралельних гілок виконання та побудо*
ви повноцінного графу потоку управління визначена ще одна конструкція — flow
(потік). За її допомогою усі дії можуть бути впорядковані на основі їх взаємозалежно*
стей (links): кожна дія всередині потокової конструкції має набір вхідних та вихідних
залежностей, що пов’язують її з іншими діями у причинно*наслідкову послідовність.
Таким чином, конструкція flow дозволяє відобразити граф сценарію, створений
у графічному редакторі, у мові BPEL: вершини графу (кроки сценарію) позначають*
ся «діями» (activities), а направлені дуги графу позначаються «залежностями» (links).
Однак є одне суттєве обмеження мови WS*BPEL: залежності можуть бути викори*
стані лише один раз, унеможливлюючи циклічні графи. Це створює певні проблеми
з перекладу графу на мову BPEL, оскільки змушує запроваджувати перевірку на
замкнуті шляхи у графі опису сценарію, та використання конструкцій while/repeatUn*
til поруч із flow для уможливлення циклічного виконання дій.
Потік даних
Веб*сервіси взаємодіють через обмін XML*повідомленнями, що є їх перевагою
і недоліком одночасно. З одного боку, веб*сервіси не прив’язані до конкретних
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апаратно*програмних платформ, а типи даних легко перевіряються та порівнюють*
ся завдяки механізму XML*schema. З іншого боку, використання XML негативно поз*
начається на продуктивності взаємодії через істотні накладні витрати на парсинг
повідомлень, щільно «запакованих» у XML*елементи (що також збільшує обсяг
самих повідомлень, які пересилає мережа, порівняно з корисними даними).
Мова WS*BPEL пропонує єдиний спосіб організації потоку даних між сервісами —
використання змінних для збереження та передачі даних. Змінні із вхідними XML*по*
відомленнями передаються конструкції виклику сервісу, результат виклику поверта*
ється також у вигляді змінної із вмістом вихідного повідомлення. Допускається
редагування змінних (копіювання даних) за допомогою конструкції assign.
Такий стан речей зумовлює цілу низку незручностей. По*перше, за умови викори*
стання лише синтаксичного WSDL*опису інтерфейсу сервісів користувач змушений
власноруч поєднувати елементи вхідних та вихідних повідомлень, які можуть бути
достатньо складними за структурою. Виходом може бути запровадження додаткових
семантичних метаданих та максимальне спрощення структур даних, що передаються.
По*друге, постає проблема організації ефективної передачі файлів великих
обсягів, що не є рідкістю для інженерних чи наукових застосувань. Накладні витрати
на передачу даних через XML*повідомлення та централізований характер організа*
ції обчислень (обмін даними через сервер*диспетчер) змушують шукати інших шля*
хів для організації потоків файлових даних. Як варіант рішення — використання
окремих сервісів організації передач файлів між віддаленими хостами, на яких роз*
горнуті обчислювальні веб*сервіси (аналогічних до сервісу Reliable File Transfer
з пакету проміжного програмного забезпечення грід Globus Toolkit 4, що здатен
управляти передачею файлів між двома віддаленими машинами за ефективним
протоколом передачі файлів gridFtp).
Автоматизовані засоби розробки
Мова WS*BPEL занадто складна для її безпосереднього використання в середо*
вищі проектування обчислювальних сценаріїв. Чимало комерційних програмних
платформ управління бізнес*процесами пропонують графічні редактори для ство*
рення WS*BPEL*описів процесів. Такий редактор доступний і для відкритого середо*
вища розробки Eclipse. Однак подібні рішення все ж не придатні для використання
науковцями чи інженерами, оскільки зосереджуються на графічному представленні
усіх елементів WS*BPEL, що робить схему сценарію занадто перевантаженою тех*
нічними деталями та інтуїтивно незрозумілою для неспеціалістів.
Замість використання редактора мови BPEL пропонується альтернативний під*
хід, який полягає у розробці: а) редактора потоків робіт, який би дозволяв користу*
вачам швидко будувати інтуїтивно зрозумілий граф потоку з невеликої кількості
базових примітивів, б) перекладача структури графа на мову WS*BPEL.
Враховуючи досвід поширених систем управління сценаріями, згаданих на
початку, можна виділити такі базові примітиви графу потоку робіт:
— вершина*виклик, що позначає виконання операції веб*сервісу;
— вершина*змінна, що дозволяє вводити змінні користувача та позначати вхідні
та вихідні дані сценарію;
— вершини управління, які додають у граф добре відомі примітиви потоку управ*
ління (умови, цикли);
— дуги*переходи, які позначають своїм напрямом залежності між вершинами,
вибудовуючи послідовність потоку управління;
— дуги передачі даних, які позначають операції передач даних між вершинами.
Для спрощення графи дуги*переходи включають можливості дуг передачі даних.
Для перевірки запропонованого підходу на практиці було розроблено редактор
потоків (на базі інструментарію розробки RIA*додатків JavaFx 1.3) та перекладач
внутрішньої моделі потоку на мову WS*BPEL 2.0. Спроектовані та перекладені сце*
нарії запускалися на виконання за допомогою відкритого BPEL*engine Apache Ode
1.3.4. Приклад розробленого графічного інтерфейсу наведено на рис. 2. Таблиця 1
містить перелік застосованих правил перекладу графу потоку робіт на елементи
мови WS*BPEL.
Аналіз потоків робіт. Засоби для попереднього аналізу спроектованих обчислю*
вальних сценаріїв є важливою умовою для забезпечення ефективної та комфортної
роботи проектувальника. Як уже зазначалося, засоби виконання BPEL*сценаріїв
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зобов’язані перевіряти їх лише на синтаксичні помилки та деякі структурні вади (недо*
пустимі поєднання базових конструкцій). Зважаючи на це, виконання непроаналізова*
ного сценарію може не дати адекватних результатів, необґрунтовано затягнути або
достроково завершити виконання потоку робіт внаслідок логічних помилок проекту*
вальника (вічні цикли, тупикові гілки тощо). Іншою стороною аналізу є передбачення
часу виконання потоку та визначення критичних місць (англ. bottlenecks) у сценарії.
Незручність для аналізу потоку робіт становить те, що мова BPEL малопридатна
для автоматизованого дослідження логічних вад та інших властивостей сценарію.
Натомість існує досвід використання численних математичних абстракцій для аналі*
зу потоків робіт.

Рис. 2 — Фрагмент сценарію оптимізації, спроектованого у розробленому редакторі

Таблиця 1. — Прийняті примітиви опису обчислювального сценарію та правила їх
перекладу на мову WS+BPEL
Елементи графу потоку робіт

Відображення на WS*BPEL 2.0

Повний граф потоку

Конструкція flow

Виклик операції

Конструкція invoke із вхідними та вихідними змінними.
Для асинхронного виклику — конструкція receive.

Змінна

Елемент variable + XML*схема розширених типів
(масиви, матриці, таблиці)

Вибір за умовою

Елемент if або використання умови
на активацію залежності link

Цикл

Конструкція while/repeatUntil із вкладеною конструкцією flow

Перехід

Елемент link

Передача даних

Конструкція assign. Також застосовується
для ініціалізації змінних.

Теорія масового обслуговування
Суть підходу полягає у представленні кроків робочого потоку у вигляді моделей
СМО. Вхідні черги моделюють механізм передачі повідомлень між сервісами робочих
97
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потоків, а час затримки моделює час виконання одного кроку. Весь потік буде моде*
люватися мережею таких елементів із певними імовірнісними характеристиками
вхідної черги та часу обслуговування заявок. Таке представлення дає можливість,
наприклад, оцінити затримки у робочих потоках довільної конфігурації. Досліджен*
ня моделі можливе як аналітичне, так і з використанням автоматизованих засобів
імітаційного моделювання.
Теорія автоматів
Цей підхід відштовхується від представлення всіх сервісів потоку, що обмінюють*
ся повідомленнями, як кінцевих автоматів. Множина таких автоматів разом із черга*
ми повідомлень моделюватиме робочий потік, який можна дослідити таким чином
на наявність блокувань, перегонів, невизначеностей та ін., тобто — верифікувати
опис конкретного потоку на відповідність очікуваній поведінці. Описані приклади
використання подібної моделі для аналізу робочого потоку, описаного мовою BPEL,
та перекладу отриманого аналітичного опису на мову Promela (Process Meta Langua*
ge) для автоматизованого моделювання за допомогою верифікатора SPIN (Simple
Promela Interpreter) [11].
Теорія графів
Звернення до елементів теорії графів не лише для опису, а й подальшого аналізу
робочих потоків, є достатньо природним рішенням: вершини та ребра графів слугу*
ють абстракцією для кроків потоку та переходів між ними.
Добре розвинена теорія мереж Петрі, що базується на класичній теорії графів
і є розширенням теорії кінцевих автоматів, є досить популярним засобом аналізу
робочих потоків як абстракція дискретних розподілених систем. У рамках цієї теорії
чітко визначені поняття стану, переходу та ін., вона добре досліджена математично.
Позиції мережі Петрі відповідають крокам потоку, переходи мережі — переходам
у потоці, послідовність виконання потоку задається дугами мережі Петрі.
Шлях до аналізу реального робочого потоку — переклад його опису на модель
мережі Петрі та її подальше дослідження. Так, можливий повний переклад елемен*
тів описової мови BPEL примітивами мереж Петрі [12] (рис. 3). Однак, зважаючи на
запропонований багатокроковий підхід до створення опису обчислювального сце*
нарію (редактор — граф — перекладач [7] BPEL*опис), доцільніше може виявитись
аналізувати первинну модель на основі графу, як більш близьку до мережі Петрі, ніж
вторинний BPEL*опис. Мережа Петрі може використовуватись, наприклад, для
такої практичної задачі, як виявлення циклів та тупикових гілок в описі потоку. Авто*
матизований аналіз мережі Петрі, як правило, виконується за допомогою побудови
дерева досяжності.
Числення процесів
Числення процесів (або алгебра процесів) — ще один альтернативний підхід для
формального моделювання конкурентних систем. Це аналітичний інструмент для
високорівневого опису взаємодії та синхронізації між незалежними процесами, із
своїми алгебраїчними законами, що дозволяють здійснювати аналіз описів проце*
сів та судити про їх еквівалентність. Існує чимало різновидів таких числень (CSP,
CSS, р*числення), але всі вони мають ряд спільних властивостей: взаємодія між
процесами як правило описується через концепцію передачі повідомлень, а не
спільної пам’яті; використання для опису складних процесів невеликого набору при*
мітивів та операцій над ними; визначення алгебраїчних законів для цих операцій, що
дозволяють виконувати еквівалентні перетворення тощо.
Одним із відносно нових та популярних формалізмів з цієї родини є π*числення
(π*calculus), що є розвитком роботи над численням процесів CCS (англ. Calculus of
Communicating Systems). π*числення надає можливість опису конкурентних проце*
сів, конфігурація яких може змінюватись під час роботи. Чимало робіт присвячено
аналізу потоків робіт (в т.ч. — BPEL) за допомогою π*числення [13].
Високопродуктивні обчислення у BPEL+процесах. На початку статті вже за*
значалося, що характерною рисою сучасних інженерних та наукових обчислень
є залучення високопродуктивних обчислювальних ресурсів, які дають змогу прово*
дити масштабні експерименти за адекватний проміжок часу. Окреме місце посідає
технологія грід, як дієвий механізм організації скоординованого використання не*
однорідних, географічно рознесених, високопродуктивних обчислювальних ресур*
сів, наданих у спільне використання.
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Рис. 3 — Варіант представлення потокової конструкції BPEL мережею Петрі

Нині грід*користувач, як правило, взаємодіє із грід*ресурсами через командну
консоль, оскільки таким є стандартний підхід до надання інтерфейсу користувача
розробниками програмного забезпечення грід проміжного шару (ПЗПШ). Поруч із
консоллю команд, більшість ПЗПШ надає програмні інтерфейси та бібліотеки для
розробки більш розвинутих графічних клієнтів та грід*порталів.
Зважаючи на це, постає проблема включення засобів управління грід*задачами
до BPEL*орієнтованої системи управління науковими та інженерними обчислюваль*
ними сценаріями. Нижче наведені можливі шляхи її вирішення.
Грід6сервіси
Спроба адаптації веб*сервісів до умов динамічного грід*середовища дістала відоб*
раження у концепції відкритої архітектури грід*сервісів OGSA та її останній реалізації —
WSRF. Кілька ПЗПШ (Globus Toolkit 4, UNICORE 6) були розроблені саме згідно зі стан*
дартами WSRF, що робить потенційно можливим використання грід*сервісів WSRF як
складових сервісів обчислювального сценарію. Однак їх специфіка та неповна суміс*
ність зі стандартним WS*інструментарієм не дозволяє легко застосувати цей підхід.
Потрібні додаткові зусилля для адаптації BPEL*засобів до WSRF*сервісів [14].
Веб6сервіси доступу
Альтернативним підходом є розробка стандартного веб*сервісу (відповідно —
сумісного з BPEL*інструментарієм) для запуску задач на грід ресурсах, використо*
вуючи інтерфейси та бібліотеки конкретних реалізацій ПЗПШ. Це дозволить зберег*
ти одну з важливих переваг запропонованої архітектури — орієнтацію на стандарти
веб*сервісів.
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Висновки. Серед підходів до побудови сучасних систем управління обчислю*
вальними сценаріями, які орієнтуються на нинішні стандарти веб*технологій, на
окрему увагу заслуговує ідея поєднання workflow*концепції для представлення сце*
наріїв та стандартного інструментарію компонування веб*сервісів для забезпечення
їх виконання. Розглянуто окремі аспекти такого підходу з точки зору його придатно*
сті для рішення інженерних та наукових обчислювальних задач, та висунуто пропо*
зиції по загальній архітектурі системи та реалізації її окремих складових. Орієнтація
системи на існуючі стандарти, модульність її архітектури дозволить розвивати її
функціональність синхронно із подальшим розвитком веб*технологій та стандартів.
Перспективні напрями для вдосконалення запропонованої системи — залучення
семантичних технологій для автоматичної композиції сценаріїв та впровадження
розвинутих процедур аналізу спроектованих рішень.
Предложен подход к созданию систем управления вычислительными сценария6
ми с использованием веб6стандартов на описание программных компонентов
и описание их композиции. Исследована степень совместимости между техноло6
гиями веб6сервисов вместе с инструментарием управления бизнес6процессами
и спецификой научных и инженерных вычислительных задач. Рассмотрены отдель6
ные решения bpel6ориентированной архитектуры системы управления инженерны6
ми и научными вычислительными сценариями.
Ключевые слова: веб*сервисы, технологии грид, потоки данных, управления
вычислительными сценариями.
An approach to building management systems computing scenarios using Web stan6
dards for description of software components and a description of their composition. The
degree of compatibility between the technologies of Web services along with tools for
managing business processes and the specific scientific and engineering computing.
Examined individual decisions bpel6Oriented Architecture Management System engine6
ering and scientific computing scenarios.
Key words: Web services technology, grid, data flow, control of computing scenarios.
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ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²¯ ÑÈÑÒÅÌÈ
ÒÅÕÍ²×ÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ËÎÊÀËÜÍÈÕ ÌÅÐÅÆ
Розроблена методика оцінки експлуатаційної інтенсивності відмов і середнього
часу відновлення комп’ютерів та мереж. Це дозволяє оптимізувати систему техніч6
ного обслуговування мереж, базуючись на розрахункових даних.
Ключові слова: надійність, інтенсивність відмов, локальна мережа підприєм*
ства, напрацювання на відмову, час відновлення.
Постановка проблеми. Найбільш популярною формою організації роботи
комп’ютерів (СР) на багатьох підприємствах є об’єднання всіх СР в локальну мере*
жу підприємства (LAN). При цьому економічна ефективність використання LAN сут*
тєво залежить від вирішення цілого ряду завдань при проектуванні LAN та організа*
ції її технічного обслуговування, а саме: оптимального розміщення комутаторів LAN,
вибору форми організації проведення ремонтних робіт (власний відділ ремонтників
чи договір із зовнішніми сервісними центрами); вибору способу закупки вузлів,
необхідних для ремонту (закупка по факту відмови чи створення запасу компонент);
визначення оптимального періоду заміни вузлів, які ще не відмовили, але вже
в значній мірі відпрацювали свій технічний ресурс.
Для розв’язання поставлених завдань необхідно виконати розрахунок експлуа*
таційної інтенсивності відмов (ЕІВ) СР і LAN [1]. Такий розрахунок виконується на
основі схеми з’єднань СР і LAN та полягає він у визначенні ЕІВ усіх вузлів СР і LAN.
Для будь*якого і*го вузла СР ЕІВ визначається за формулою:
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λі = λоіКі,
де λоі — ЕІВ у лабораторних (нормальних) умовах, Кі = К1і ⋅ К2і ⋅ … ⋅ Кnі — коефіцієнт,
що враховує реальні умови роботи; Кji — коефіцієнти, що враховують дестабілізую*
чий вплив j*го фактора на ЕІВ.
Значення λоі можна вирахувати за даними про відмови в гарантійний період
експлуатації СР, котрі публікують в Internet великі торговельні організації, що роз*
повсюджують цифрову техніку. В табл.1 приведені як приклад ЕІВ деяких вузлів СР
в усереднених, близьких до лабораторних умовах експлуатації та затрати часу,
необхідні для діагностики tд непрацездатності вузла і його заміни tз на працюючий
під час ремонту.
Значення Кji для інтегральних схем, резисторів, конденсаторів та інших компо*
нентів вузлів СР є в довідковій літературі [2]. Однак для самих вузлів СР такі значен*
ня відсутні. У зв’язку з цим виникає завдання їх оцінки, яке можна провести в розра*
хунку «на найгірший випадок», коли весь вузол реагуватиме на дестабілізуючі фак*
тори середовища як найбільш ненадійні вироби, що входять до його складу, тобто
Кі = max К1j ⋅ К2j ⋅ … ⋅ Кnj,
де max береться по всіх виробах j, з яких складається вузол i.
Виконаний за таким принципом розрахунок ЕІВ СР, схема з’єднань якого приве*
дена на рис.1, для випадку цілодобової експлуатації в стаціонарних промислових
умовах з температурою навколишнього середовища 27°С і температурою в корпусі
СР, що дорівнює 35°С, дав такий результат:
λ = 547⋅10–6 годин–1,
що відповідає напрацюванню на відмову То = λ–1 = 1827 годин.
101

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

Таблиця 1. — Експлуатаційна інтенсивність відмов деяких вузлів
t3, годин

tд, годин

λі ⋅ 106,годин–1

Акустичні системи

0,1

1

7

Блоки живлення ПЖ (UP)

0,5

0,25

10

Батареї живлення КМДП*ЗУ, літієві

0,3

0,33

22

Відеоадаптери ATI

0,4

1,75

6

Материнська плата

1,5

0,5

10

Клавіатура

0,1

0,25

36

Джерела безперебійного живлення

0,2

2

7

Кулери

0,5

0,17

30

Найменування виробу

Концентратори і маршрутизатори локальних мереж

5

3

11

0,3

0,17

4

0,5 і 4

0,5

10

Оптичні накопичувачі

0,5

0,5

3

Оперативна пам'ять

0,3

0,5

1

1

1

1,1

0,4

2

270

Монітори
Накопичувачі на жорстких магнітних дисках без
і з установкою програмного забезпечення

Процесори
Мережа живлення будівлі 220V ~

Рис. 1 — Схема з’єднань ЕІВ СР
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∑

де λі — ЕІВ i*го вузла СР, ТBi = tді + tзі – середній час відновлення СР при відмові i*го
вузла СР, λі/λ — ймовірність того, що i*ий вузол відмовив за тієї умови, що відмовив
СР. Для розглянутого СР ТB = 0,9 годин.
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По ЕІВ вузлів СР і відомим значенням tд і tз (табл.1) можна визначити середній час
відновлення СР після відмови:
1
n
TВ =
i =1 λ iTBi ,
λ

Рис. 2 — Схема з’єднання портів

При об’єднанні СР в LAN, зазвичай, розташування СР задане і виникає задача
оптимального розміщення комутаторів (MUX). Одна із вимог для такого розміщення
є мінімізація сумарної S довжини з’єднувальних проводів LAN. Наприклад, за наяв*
ності в LAN восьми MUX, це зводиться до задачі знаходження мінімуму функції S, що
залежить від 2 ⋅ 8 = 16 координат MUX. Зменшити розрахункові труднощі цієї задачі
можна за рахунок виділення типового фрагмента LAN, що складається з m61 СР, під*
ключених до одного MUX, де — m — кількість портів MUX, та знаходження координат
MUX у цьому фрагменті (знаходження мінімуму функції S від двох аргументів —
координат MUX) і подальшого оптимального розміщення MUX, які використовують*
ся для з’єднання між собою MUX типових фрагментів. Наприклад, якщо m = 6,
а число СР в LAN дорівнює 34 і розташовані вони з кроком а = 3 метра (рис. 2), то
типових фрагментів буде два: шість на 5 СР і один на 4 СР. Координати (х; у) MUX
типового фрагмента можна визначити з рівнянь (рис. 3)
∂S
∂S
=0 i
= 0,
∂x
∂y
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2
2
2
2
2
2
де S =S1+S2 + S3 + S4 + S5 = x + y + x + (y − a) + ( x − a) + (y − a) +

+ ( x − 2 a)2 + y 2 + ( x − a)2 + y 2 .

або безпосередньо числовим методом, наприклад, методом «найшвидшого спуску»
і визначає мінімум S. Після цього залишається визначити координати MUX7 (вони
очевидні) і MUX8 аналогічним методом. Знаючи координати всіх MUX і СР, легко ви*
значити довжини всіх з’єднувальних шнурів, а за ними і їхні ЕІВ.

Рис. 3 — Визначення координат MUX типового фрагмента

При розрахунку надійності LAN треба враховувати відмови мережі живлення ~220В
та електропроводки, по якій подається споживча напруга до електронних компонент
LAN. Припустимо, що електроживлення LAN здійснюється від споживчої мережі
трьохфазного струму з провідниками: А, В і С — фазові провідники фаз А, В і С; N —
нульовий робочий провідник; РЕ — нульовий захисний провідник [3]. У цьому разі для
створення рівномірного навантаження на фази всі компоненти LAN необхідно розді*
лити на три групи, кожну з яких варто підключити до окремої фази (рис. 4).

Рис. 4 — Підключення компонентів LAN

Під час розрахунку ЕІВ LAN необхідно врахувати ЕІВ електропроводки подачі
живлення LAN від мережі ~220В. Розраховуючи кількість елементів електропровод*
ки, будемо відштовхуватися від тих припущень, що для живлення одного СР
необхідно мати три з’єднувача (електророзетки), кожна з яких підключається до
шини живлення трьома скрутками і трьома клемними з’єднаннями; для живлення
одного MUX необхідно мати один з’єднувач (електророзетку), який підключається
до шини живлення трьома скрутками і трьома клемними з’єднаннями; резерв по
довжині проводів повинен бути не менше одного метра для переміщення розеток
при монтажі [4].
Виходячи із зроблених припущень, електропроводка складатиметься з:
3 ⋅ 34 + 1 ⋅ 8 = 110 з’єднувачів (електророзеток);
3 ⋅ 110 = 330 клемних з’єднань;
3 ⋅ 110 = 330 з’єднань скруткою;
3 ⋅ (3 ⋅ 15 + 1,5 + 7,5 + 13,5 + 34 ⋅ (1 + 1,5) + 1,5 + 0,5 + 1 + 0,5 + 2 + 2 + 0,5) =
482 метрів проводів.
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W=

∑T λ N T
Г

i

i Ві

= 8760

∑λ N T
i

i Ві

годин,

де сума береться по всіх вузлах LAN (i = 1,n) із врахуванням їх кількості Ni,
Тг = 24 ⋅ 365 = 8760 — кількість годин в році, TГ λ i — кількість відмов за рік і*го вузла LAN.
Відповідно, річні витрати на утримання власного відділу ремонтників будуть дорівнювати:
AС =

W
C
(CT + CP ) + И ,
ТР
2080

де Ст — витрати на оплату праці одного ремонтника, Тр — строк служби інструмен*
тів в роках, 2080 = 52 · 40 годин — річний фонд робочого часу одного ремонтника.
При використанні послуг сервісного центру витрати АВ за рік складатимуться
з оплати Су цих послуг і втрат Сп, пов’язаних зі збільшенням ТВ LAN на час Тп при*
буття ремонтника на підприємство:
АВ = Су + Сп, де Cn = C1⋅ 8760

∑λ Т
i
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Отримані в результаті проведених вище розрахунків ЕІВ і ТВ в тій чи іншій мірі
впливають на рішення поставлених спочатку задач. Так, наприклад, вибір форми
організації проведення ремонтних робіт залежить у першу чергу від вартості Си
інструментів та матеріалів, необхідних для проведення ремонту, витрат Ср на утри*
мання одного робочого місця ремонтника упродовж року та від річного обсягу W
ремонтних робіт:

ПК і ,

де С1 — вартість збитків від однієї години простою одного робочого місця LAN, Кі —
кількість робочих місць LAN, що втрачають працездатність при відмові і*го вузла.
Оскільки Тп може становити значну величину (24 і більше годин), то і Сп може бути
значним. Якщо Ас > АВ, то варто скористуватися послугами сервісного центру.
Вибір способу закупки вузлів, необхідних для ремонту LAN, варто робити окремо
для кожного із вузлів. Якщо виконувати закупку по факту відмови, то час Тві збіль*
шиться на час Тсі, необхідний для оплати і доставки вузла з торговельної мережі
в офіс підприємства. Зважаючи на це, збільшується і час Тв, що призводить до збит*
8760
Tci K i C1..
λі
Якщо здійснювати запас компонент для ремонту, то це призведе до заморожу*
вання фінансових засобів та збиткам, що пов’язані з їхнім зберіганням і можливими
відмовами в режимі зберігання, внаслідок чого загальні витрати створення запасу
збільшаться на величину

ків BH =

Bз = Z1

δ
8760
α Zi +
Zi ,
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де Zi — ціна вузлів, δ — банківська відсоткова ставка, αZi — витрати на зберігання
компоненти упродовж року (0 < α < 1), Тoix — напрацювання на відмову в режимі
зберігання.
Якщо Вз > Вн, то запас засобів створювати недоцільно.
Заміна вузла, який ще не відмовляв, але в значній мірі відпрацював свій технічний
ресурс, доцільна, якщо ці блоки мають інтенсивність відмов, що збільшуються в часі,
і якщо їх відмова в робочий період створює більше економічних збитків С1, ніж їхня
заміна (збитки С2) під час профілактичних робіт. У цьому разі середні збитки С за
один цикл (робота — заміна) будуть складатимуть:
С = С1(1*Р(Т))+С2Р(Т),
де Р(Т) — надійність вузла, Т — довжина одного циклу за умови, що відмови за час Т
T

∫

не буде. Середня довжина циклу Tn = P (t)dt буде меншою за Т, тому що за час Т
0

іноді відбуваються відмови, в результаті яких цикл зменшується. Тому середні збитки
105

C
. Оптимальна довжина профілактичних робіт із
Tn
dS
заміни блока знаходимо із рівняння
= 0 , яке після спрощення матиме вигляд:
dT
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за одиницю часу складатимуть S =

T

∫

(C1f (T ) − C2f (T )) P (t)dt − ((C1(1 − P (T )) + C2P (T ))P (T ) = 0.
0

Оскільки
.

f (T )
= λ(T ) , то з попереднього виразу отримуємо:
P (T )
T

∫

P (T ) + λ(T ) P (t)dt =
0

C1
.
C1 − C2

Наприклад, в [5] приведені дані про відмови накопичувачів на магнітних дисках
(HDD), із яких випливає, що ймовірність Q1 відмови HDD за перший рік роботи
Q1 = 0,017, а за 5 років роботи Q5 = 0,313. Якщо вважати, що час безвідмовної робо*
ти HDD розподілено за законом Вейбула (W*розподілення) P (t) = 1 − Q(t) = e
для визначення параметрів τ і ν W*розподілення маємо рівняння
P (t) = 1 − Q(t) = e

t
− ( )ν
τ

= 0,983 i P (5t) = 1− Q(5t) = e

−(

st ν
)
τ

t
− ( )ν
τ

, то

= 0,687 ,

де t = 8760 годин.
5t ν t ν
ln 0,687
5t ν
t ν
ν
.
Звідси − ( ) = ln 0,983 i − ( ) = ln 0,687, чи ( ) /( ) = 5 =
τ
τ
ln 0,983
τ
τ
8760 ν
) = − ln 0,983 або τ = 73005 годин.
τ
При W*розподіленні рівняння для визначення періоду Т заміни вузлів, які знач*
ною мірою вичерпали свій технічний ресурс, матиме вигляд:

Тоді ν = 1,9176 і (

e

T
−( )ν
τ

+

νT ν −1
τν

∫

T

0

P (t )dt =

C1
,
C1 − C2

які за будь*яких С1 і С2 можна розрахувати графічним методом. Якщо ж С1 >> С2, то
це рівняння допускає й аналітичне рішення. Наприклад, якщо С2 = 1, а С1 = 10001,
то, враховуючи приблизну рівність при малих значеннях х е–х = 1–х,
T
⎛
⎞
1 + 1− ( )ν ⎟
T ν2
T ν
T ν νT ν −1 ⎜⎜
τ
отримуємо 1− ( ) + ν
⋅ T ⎟ = 1,0001, , або ν(( ) ) − 2(ν − 1)( ) + 0,0002 = 0.
τ
τ
τ
⎟
2
τ ⎜
⎜
⎟
⎝
⎠
T ν 2(ν − 1) ± 4(ν − 1)2 − 4 ⋅ ν ⋅ 0,0002
.
Звідси ( ) =
2ν
τ

Знак «+» перед коренем не задовольняє умову малості х. Відповідно отримаємо:
(ν − 1) − (ν − 1) ⋅ 1−

ν − 0,0002
(ν − 1)2

2(ν − 1) ± 4(ν − 1) − 4 ⋅ ν ⋅ 0,0002
T
=
( )ν =
τ
ν
2ν
1 ν ⋅ 0,0002
(ν − 1) − (ν − 1) ⋅ (1− ⋅
0.0001
2 (ν − 1)2
≅
=
= 0,000109,
ν
ν −1
2

чи Т = 0,0085τ, що при τ = 73005 годин дає Т = 636 годин.
106

=

Разработана методика оценки эксплуатационной интенсивности отказов
и среднего времени восстановления компьютеров и сетей. Это позволяет оптими6
зировать систему технического обслуживания сетей.
Ключевые слова: надежность, интенсивность отказов, локальная сеть пред*
приятия, наработка на отказ, время восстановления.
A system for evaluating the operational failure rate and average recovery time of com6
puters and networks. This allows the system to optimize maintenance of networks.
Key words: reliability, failure rate, LAN tax, MTBF, recovery time.
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Висновки. Розроблена методика оцінки ЕІВ і середнього часу відновлення СР
і LAN дозволяє оптимізувати систему технічного обслуговування LAN, базуючись на
розрахункових даних.
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ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ÏÀÌ’ßÒ² ÊÎÌÓÒÀÒÎÐ²Â
Проаналізовано загальну структуру комутатора, типи пам’яті, їх характеристики
та сформовано вимоги до пам’яті комутатора, вибрано як буферну багатопортову
сортувальну пам’ять.
Ключові слова: комутатор, пам’ять, архітектура, комутація, доступ, порт.
Інфраструктура широкосмугових комунікацій базується на взаємозв’язаних
мережах різного масштабу [1; 2]. Незалежно від протоколів верхнього рівня X.25,
Frame Relay, АТМ або ІР — на найнижчому завжди знаходяться високошвидкісні
комутатори (switches) — пристрої, призначені для виконання комутації. Комутатор
здійснює комутацію вхідних в його порти інформаційних потоків, направляючи їх
у відповідні вихідні порти.
Одним із важливих вузлів комутатора, що визначає його архітектурні особливо*
сті, є пам’ять. З розвитком елементної бази комунікаційного обладнання відбулися
суттєві зміни в будові пам’яті, що значно покращило її технічні характеристики.
Під час роботи в режимі реального масштабу часу на межі продуктивності при
великих швидкостях передавання даних потрібно буферизувати дані, що надходять
із багатьох каналів, одночасно з комутацією та відправкою раніше прийнятих даних,
виконувати операції їх упорядкуванн. Для існуючих типів пам’яті ці завдання є склад*
ними через їхні потенційні обмеження. Тому виникає потреба в створенні та викори*
станні пам’яті з новими властивостями.
Завданнями цього дослідження є аналіз загальної структури комутатора, типів
пам’яті, їхніх характеристик та формулювання вимог до пам’яті комутатора.
Головними вимогами до сучасних мереж і, відповідно, до комунікаційного облад*
нання є збільшення пропускної спроможності та поліпшення інших характеристик
цього устаткування і мережі в цілому. Сучасна комутація відрізняється від традицій*
ної використанням високошвидкісних інтерфейсів, причому продуктивність вну*
трішньої комутаційної матриці може досягати сотень Гбіт/с [2, с. 107]. Крім того,
необхідно забезпечити можливість статистичного мультиплексування потоків, що
проходять через комутаційні системні модулі. Нарешті, передача різних видів трафі*
ку з несхожими вимогами до кількісних характеристик функціонування мережі (част*
ка втрачених блоків даних, допустимий відсоток помилок, час затримки) є непро*
стим завданням. Комутатори не повинні обмежуватись буферизацією і маршрути*
зацією, щоб задовольняти цим критеріям. Вони є складними структурами, утворе*
ними з декількох інтегрованих модулів, які здатні передавати потік даних, управляти
трафіком, окремими з’єднаннями та взагалі мережею.
Загальна структура комутатора. Комутатор володіє безліччю вхідних і вихідних
портів, що забезпечують зв’язок із серверами і клієнтськими станціями, а також
з іншими комутаторами і мережевими елементами. Він може мати додаткові інтер*
фейси для обміну управляючою інформацією зі спеціалізованими мережами. Теоре*
тично комутатор є інтегрованим пристроєм, призначеним для передачі блоків даних,
реалізації процедур управління з’єднаннями і адміністрування. На практиці він також
виконує деякі функції міжмережевої взаємодії з метою підтримки ряду послуг.
Незалежно від мережевої технології будь*який комутатор зобразимо як набір
незалежних функціональних модулів: вхідних, вихідних, поля комутації, управління
комутатором, контролю за встановленням з’єднань (рис. 1.) [3, с. 117].
Основна функція комутатора полягає в передачі протокольних блоків даних
(PDU) із вхідних портів на вихідні. Цю процедуру реалізують функціональні блоки:
модуль надходження на вхідний порт; комутаційне поле, яке фактично виконує
маршрутизацію усередині комутатора; модуль передачі з вихідного порту.
Вхідні модулі приймають вхідний сигнал, виділяють потік блоків даних, обробля*
ють заголовки, структурують PDU, корегують швидкості їх передачі, перевіряють
заголовки на наявність помилок, визначають вихідний порт, доповнюють тег для

Рис. 1 — Загальна структура комутатора

Вихідні модулі готують потоки блоків даних для фізичної передачі: обробляють
і видаляють внутрішні теги, за необхідності транслюють значення VPI/VCI, коректу*
ють швидкості передач PDU; за необхідності упаковують блоки даних у корисне
навантаження мережі фізичного рівня, генерують відповідні заголовки; перетворю*
ють цифровий потік біт у фізичний сигнал.
Модуль контролю за встановленням з’єднання встановлює, модифікує і розри*
ває з’єднання віртуальних шляхів і каналів, відповідає за сигнальні протоколи верх*
ніх рівнів, сигнальні функції, за підтримку інтерфейсів з мережею сигналізації, за
узгодження з користувачами контрактів на обслуговування (SLA) характеристик тра*
фіку, за розподіл ресурсів комутатора при організації з’єднань (включаючи вибір
маршрутів) та інше.
Модуль управління комутатором реалізує процедури фізичного і канального рів*
нів, відповідає за управління конфігурацією компонентів комутатора і захистом його
бази даних, знімає показники використання ресурсів комутатора, управляє трафі*
ком, інформаційною базою поточних процедур адміністрування і інтерфейсом UNI,
забезпечує інтерфейс з операційними системами, мережеве управління, обробку
відмов і протоколювання облікової інформації, що належить до управління.
Поле комутації відповідає за передачу блоків даних (інколи управління та сиг*
нальних) між іншими функціональними блоками, за концентрацію та мультиплексу*
вання трафіку, маршрутизацію та буферизацію блоків даних, підвищення відмово*
стійкості комутатора, багатоадресну та широкомовну передачу, розподіл PDU по
пріоритетах, моніторинг перевантажень.
Основними функціями поля комутації є маршрутизація і буферизація. Вхідний
модуль доповнює кожний блок даних тегом маршрутизації, а комутаційне поле про*
сто направляє їх із вхідних портів на відповідні вихідні. Надходження PDU може бути
розподілене в часі за допомогою використання регістрів зсуву, кожен ємкістю
в один блок даних. Оскільки не виключена одночасна адресація PDU на один і той же
вихід, має бути передбачена можливість їх буферизації.
Архітектури комутаційного поля слід поділити на такі:
— Із розподіленою пам’яттю. Вона повинна мати продуктивність 2NV біт/с (N —
кількість каналів) при швидкості надходження даних по каналу V біт/с. Обмеження
продуктивності пам’яті усувається використанням паралельної організації.
— Із розподіленим середовищем передачі (кільце, шина чи подвійна шина). Всі
вхідні пакети синхронно комутуються на високопродуктивну паралельну шину, що
працює зі швидкістю в N+1 раз більшою, ніж частота надходження вхідних блоків
даних. Вихідний інтерфейс складається з фільтра адрес та вихідної пам’яті типу FIFO.
— Із повнозв’язною топологією. Переваги в буферизації блоків даних на вихідних
портах і відсутності обмежень на групову і широкомовну передачі.
— Із просторовим поділом (з єдиним і множинними шляхами від вхідного порту
до вихідного).
Ситуація, за якої декілька блоків вхідних даних одночасно мають бути скомутовані
на один вихідний порт, називається вихідним змаганням (конфліктом). Комутаційне
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внутрішньої маршрутизації та моніторингу призначеної для використання усередині
комутатора інформації.
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поле є внутрішньо блокуючим, якщо набір з N блоків даних, адресованих на N різних
вихідних портів, здатний викликати конфлікти при передачі через це поле [4, с. 34].
Наявність внутрішніх блокувань призводить до зниження максимально можливої
продуктивності.
Для кожної з архітектур комутаційного поля необхідна буферизація. Найбільш поши*
реними варіантами розміщення буферів у комутаторі можна вважати чотири таких:
— організація черг на вході — небезпека виникнення блокування на початку черги.
Якщо два блоки даних, що одночасно надійшли, прямують на один і той же вихідний
порт, один із них попаде у вхідний буфер і перешкоджатиме проходженню наступних
за нею блоків даних, знижуючи тим самим пропускну спроможність комутатора;
— організація черг на виході — оптимальна за продуктивністю та затримками,
але вимагає вживання додаткових засобів для організації одночасної множинної
доставки блоків даних на будь*який вихідний порт;
— внутрішня організація черги — може стати причиною небажаних випадкових
затримок під час проходження блоків даних структури комутатора;
— вживання рециркуляційних буферів — дозволяє блокам повторно проходити
по мережі з просторовим розподілом, коли декілька блоків даних одночасно адре*
суються на один вихідний порт, причому блоковані PDU, прямують на вхідні порти
мережі через рециркуляційні буфери.
Кожен із них має сильні й слабкі сторони, проте сьогодні перевага віддається
організації черг на виході комутатора.
Зазначимо, що з одного боку, тип комутатора однозначно визначає множину
ефективних у поєднанні з ним типів буферної пам’яті, а з іншого — тип буферної
пам’яті задає можливі типи комутаторів.
Число і розмір буферів також важливі під час розробки комутатора. Необхідно
виділити п’ять схем розподілу буферної пам’яті:
— схема повного розподілу (CP) передбачає фіксоване розділення сумарної
ємкості буферного простору (може фізично об’єднувати різні буфери) між блоками
даних, що направляються на різні виходи;
— повнодоступна схема (CS) — вхідні PDU буферизуються за наявності вільного
місця в загальній пам’яті, незалежно від адреси виходу;
— повнодоступна схема з індивідуальними обмеженнями на довжини вихідних черг
(SMQ) — число PDU кожного типу не може перевищувати заданого значення (межі);
— неповнодоступна схема (SMA) є комбінацією CP і CS, бо передбачається загаль*
на буферна пам’ять (CS) і її виділені частини для блоків даних кожного типу (CP);
— неповнодоступна схема з індивідуальними межами (SMQMA) — відрізняється
від SMA введенням індивідуальних обмежень у загальній частині буферної пам’яті.
Аналіз типів пам’яті. У мікропроцесорній техніці використовують різні типи пам’я*
ті, які можна класифікувати за способом доступу до даних таким чином [6, с. 309]:
— Пам’ять з послідовним доступом. Дані зчитуються чи записуються в послідов*
ному порядку, утворюючи деяку чергу. Буферна пам’ять типу FIFO забезпечує пря*
мий порядок зчитування з дисципліною обслуговування «перший прийшов — пер*
ший вийшов» (First In, First Out). Обернений порядок зчитування забезпечений сте*
ковою пам’яттю типу LIFO з дисципліною обслуговування «останній прийшов — пер*
ший вийшов» (Last In, First Out).
Перевагою пам’яті є швидкість та простота реалізації. Недоліком є значний час
доступу до конкретної одиниці інформації.
— Пам’ять з довільним доступом. До/з довільної комірки в кожному такті може
записуватись/зчитуватись дане, використовуючи адресу комірки на адресному
вході пам’яті.
Перевагою є простота та легкість реалізації. Недоліками є неможливість розпа*
ралелювання роботи (створення паралельної багатопортової пам’яті), створення
складної системи адресації та методів взаємодії з нею, великі затрати на елементи
доступу до кожної комірки з входу та виходу пам’яті чи з об’єднаного входу/виходу
та сповільнення швидкодії пам’яті.
— Пам’ять з асоціативним доступом. Пошук даних здійснюється шляхом порів*
няння асоціативних ознак, які ставляться у відповідність кожному елементу даних,
що зберігається в пам’яті. Пошук завершується видачею елемента даних із потріб*
ною асоціативною ознакою.
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Перевагою є можливість паралельної роботи (одночасно зчитати всі дані з одна*
ковими ознаками). Недоліками є складність механізму одночасного доступу з кож*
ного каналу до кожної комірки пам’яті з одночасним порівнянням усіх ознак у комір*
ках з шуканими ознаками та забезпечення такого пошуку при великих ємностях
пам’яті, сповільнення швидкодії через двократне звертання до пам’яті при опера*
ціях запису та читання, великі затрати на елементи доступу до кожної комірки
з входу та виходу пам’яті чи з об’єднаного входу/виходу з одночасним пошуком
даних, що сповільнює роботу пам’яті.
Виходячи з проведеного аналізу можна сформулювати найважливіші вимоги до
пам’яті комутатора: багатопортовість, можливість одночасного безконфліктного
доступу до даних з багатьох портів, забезпечення одночасного прийняття даних із
вхідних портів і передавання у зовнішні в неблокуючому режимі, можливість упоряд*
кування даних у масивах, необхідна швидкодія в реальному масштабі часу.
Перспективним є використання буферної сортувальної пам’яті [6, с. 66]. Її можна
реалізувати двома основними підходами: на базі ОЗП і на базі процесора сортуван*
ня чисел (ПСЧ). Конкретний варіант буферної сортувальної пам’яті визначається
структурою ПСЧ. Застосування буферної пам’яті дозволяє суттєво спростити струк*
туру і підвищити ефективність обробки даних. Зокрема, відпадає необхідність нако*
пичувати цілий масив даних, які підлягають обробці. Достатньо ввести стільки
даних, щоби можна було би почати їх обробку одночасно з прийомом наступних.
Висновки. В цьому дослідженні були проаналізовані загальна структура комута*
тора, основні архітектури комутаційного поля, основні типи пам’яті та їхні характе*
ристики. Сформульовані вимоги до пам’яті комутатора. При побудові комутаторів
доцільно використовувати відповідні алгоритми та пристрої планування комутації
при використанні сортувальної пам’яті.
Перспективи. Подальші дослідження будуть направлені на розробку принципів
і синтез структур запам’ятовуючих пристроїв на основі базових типів буферної сор*
тувальної пам’яті.
Проанализированы общая структура коммутатора, типы памяти, их характери6
стики и сформированы требования к памяти коммутатора, выбрана как буферная
многопортовая сортировочная память.
Ключевые слова: коммутатор, память, архитектура, коммутация, доступ, порт.
In the articles analysed general structure of switch, types of memory, their description
and formed requirement to memory of switch, chosen as annex multiport sorting memory.
Key words: switch, memory, architecture, commutation, access, port.
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ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ÂÅÁ-ÏÎÐÒÀËÓ ÊÀÔÅÄÐÈ
Розглянуті цілі і завдання проектування освітніх web6portals. Обговорені основні
рівні процесу проектування. Запропоновані шляхи проектування освітніх web6por6
tals для інших вишів.
У сучасному світі рівень розвитку інтернет*технологій зростає посиленими тем*
пами. На сьогоднішній день Веб*портал є одним із найсучасніших засобів надання
та передачі інформації.
Портали відрізняються один від одного візуальним оформленням, обсягом змі*
сту, функціональністю, але в першу чергу вони розрізняються цілями, для досягнен*
ня яких вони створюються, і завданнями, які на них покладаються. Від їх визначення
залежатиме подальших успіх Інтернет*проекту.
У ході створення порталів кафедр університетів слід враховувати їх відповідність
таким концептуальним вимогам до проектування освітніх порталів.
Портал повинен:
1) бути орієнтованим на вимоги викладачів, студентів;
2) забезпечувати швидкий доступ до необхідної інформації для різних груп ко*
ристувачів;
3) підтримувати стандарти автоматичних рейтингових систем;
4) бути простим і зручним (ергономічним).
Концептуальне проектування Веб*порталу — один із найважливіших і складних
етапів розробки Інтернет*проекту, від якого залежить ефективність усіх без винятку
подальших робіт і їх кінцевий результат.
Термінологія
Контент — текстова та візуальна інформація на веб*порталі.
CMS (англ.: content management system, укр.: система керування контентом) —
програмне забезпечення, що дозволяє користувачам змінювати на сайті інформа*
цію без залучення до процесу розробників сайту.
Розширення СMS — основний засіб розширення функціональних можливостей
CMS за рахунок додавання скриптів із новим функціоналом.
СКБД — система керування базами даних, комп’ютерна програма чи комплекс
програм, що забезпечує можливість створення, збереження, оновлення, пошук
інформації та контролю доступу в базах даних.
SSL — специфікація протоколу для передачі по Інтернету зашифрованих, автен*
тифікованих повідомлень.
Методологія проектування порталу
Процес концептуального проектування будь*якого освітнього порталу почина*
ється з визначення основних цілей та призначення ресурсу.
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Виділяються такі рівні проектування порталу [1]:
1) рівень стратегії;
2) рівень рамок;
3) рівень структури;
4) рівень схеми;
5) рівень поверхні.
Ця методологія використана при створенні порталу кафедри Системного проек*
тування ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».
Рівень стратегії. На цьому рівні визначено вимоги цільової аудиторії до контен*
ту порталу і цілі його створення. Цілями порталу кафедри є: створення інформацій*
ного ресурсу для викладачів, студентів та наукових співробітників кафедри, ство*
рення комунікаційного середовища між усіма користувачами порталу, залучення
ділових партнерів (або спонсорів), інформування абітурієнтів про нові умови вступу
і переваги навчання на кафедрі.
Прямим призначенням порталу кафедри вишу є — інформаційна підтримка
освітнього та наукового процесів. Непрямими цілями — формування сприятливого
іміджу кафедри, залучення абітурієнтів та ділових партнерів.
Для Веб*порталу кафедри системного проектування ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» [2]
були визначені такі групи потенційних користувачів: студенти, викладачі, абітурієн*
ти, партнери кафедри, випадкові відвідувачі.
Рівень рамок. З інформаційної точки зору, рамки визначають наповнення пор*
талу — описують, що буде представлено на порталі. З програмної — рамки визна*
чають функціональну специфікацію: докладний опис набору функцій порталу.
Для кращого розуміння інформаційних рамок порталу визначені елементи меню
команд, через які користувач отримує доступ до необхідної інформації (рис. 1).

Рис. 1 — Структура меню швидкої навігації

У програмних рамках Веб*порталу кафедри реалізовано мінімальний набір
функцій, таких як: реєстрація нових користувачів, виклик інтерактивних робочих
місць викладачів, публікування і редагування інформаційних розділів порталу, пошук
необхідної інформації.
Рівень структури. На рівні структури потрібно визначити, яким чином різні
функції і матеріали порталу будуть співвідноситися один з одним.
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У разі створення порталу кафедри на цьому рівні було проведено аналіз систем
управління конетентом (CMS) (табл. 1). Порівнювали CMS Drupal [3] та CMS Joomla [4].
Таблиця 1. — Порівняння систем управління контентом
Показник

Joomla > 1.5

Drupal

Рік створення

2005 (v. 1.0.*)

2001

Поточна версія

(1.5.14 / 2009*07*30)

(6.14 / 2009*09*16)

Обсяг бази даних (кількість таблиць)

36

45

Системні вимоги
Основна мова PHP

> = 4.2.х

> = 4.3.5

СКБД

MySQL

MySQL,PostgreSQL

Підтримка
Документація
Розширення

+

+

3550

?

Безпека
Розподіл прав

+

+

Ведення облікових записів

+

+

+

+

Безпечне з'єднання SSL

Зручність використання
Текстовий редактор WYSIWYG

+

~

Додавання зображень

+

–

+ (модулі, плагіни)

+ (модулі)

Управління стилями шаблонів
Тип

повноцінна Content System повноцінна Blog System

В результаті порівняння для розробки Веб*порталу кафедри Системного проек*
тування ННК «ІПСА» була обрана CMS Joomla — як засіб швидкої розробки динаміч*
них порталів, що володіє відкритим вихідним кодом та дозволяє легко редагувати
інформацію на порталі. Слід зазначити, що Joomla володіє повноцінним API, за
допомогою якого можна створювати додаткові модулі, та розширювати стандарт*
ний функціонал порталу в процесі його експлуатації.
На цьому етапі проектування прийнято рішення про необхідність у розробленні
нових програмних модулів.
Рівень схеми. Рівень, який абстрактно описує структуру порталу. Тобто те, як
будуть розташовані елементи інтерфейсу сторінки — кнопки, ілюстрації, інформа*
ційні блоки.
На етапі створення схеми Веб*порталу кафедри Системного проектування були
висунуті специфічні вимоги до її реалізації [5], зокрема:
до графічного дизайну — легкий і доступний дизайн, який підкреслював би ста*
тус кафедри провідного технічного університету;
до ергономіки — портал не повинен бути перевантажений зайвою інформацією;
щодо стандартизації та уніфікації — вся важлива інформація повинна перебувати
в зоні видимості користувача;
до програмного забезпечення — передбачити можливість розширення необхід*
ного функціоналу порталу в майбутньому;
до системи управління контентом — повинна бути популярною, володіти широки*
ми можливостями адміністрування, бути надійною і безпечною;
до експлуатації — можливість легкої міграції між різними хостинговими провай*
дерами.
Рівень поверхні. Рівень, який визначає кінцевий дизайн порталу: візуальне
оформлення, концептуальну схему чи скелет порталу, деталізує його архітектуру
і функціонал. Результат проектування видно на зображенні головної сторінки порта*
лу, наведеного на рис. 2.
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Рис. 2 — Головне вікно порталу кафедри СП

Висновки. Створення веб*порталу кафедри, відповідно до запропонованої кон*
цепцією в роботі [1], дозволяє створити інформаційний ресурс, в якому забезпече*
но мінімальний час доступу до інформації, розроблено засоби розширення функціо*
налу, передбачено відкритість для автоматичних рейтингових систем. Це рішення
може бути використано як типове для створення веб*порталів вишів.
This paper concerns the task of designing educational web6portals. The main levels of
design process are studied and discussed. The process of designing is applied for crea6
tion of web6portal of System Design department. The analysis and explanation of taken
decisions are presented. The ways of designing of educational web6portals are proposed
for other departments and colleges.
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ÑÈÑÒÅÌÈ ÂÈÙÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ ÐÅÃ²ÎÍÓ
Визначено особливості управління програмою розвитку освітньою системою.
Запропоновано модель планування та управління програмою розвитку системи
вищої освіти регіону. Наведено концептуальні положення по вдосконалюванню
системи вищого освіти регіону.
Ключові слова: регіональна освіта, трирівневу модель, дворівнева модель,
алгоритм формування програми, критерій оптимальності.
Сучасний стан розвитку окремих регіонів України не сприяє покращенню проце*
сів в освітньому середовищі. Гальмування освітньої галузі не тільки погіршить стан
регіонів у майбутньому, а й ускладнить подолання наслідків економічної кризи у дер*
жаві. Один із шляхів подолання цих труднощів — це розробка та впровадження
регіональної програми розвитку системи вищої освіти. В основу програми цього
призначення покладені сучасні моделі та механізмі управління розвитком регіональ*
них освітніх систем [1; 2].
Для системи вищої освіти регіону запропоновано використовувати потокові
моделі, що спрямовані на задоволення потреби в кадрах відповідної кваліфікації [2].
Визначено безпосереднє завдання управління як завдання максимального задово*
лення потреб населення на освітні послуги в умовах ресурсних обмежень. Але вико*
ристовування такого підходу призвело до перенасичення ринку праці економістами
та юристами та створило дефіцит у фахівцях*інженерах.
Враховуючи стан регіональної освіти в Україні і невідповідність її можливостей
потребам ринків праці регіонів, необхідно сформувати, прийняти та здійснити упра*
вління програмою розвитку системою вищої освіти регіону. Програму розвитку
системи вищої освіти регіону необхідно розробити та вдосконалити відповідно до
досягнень у напрямку управління проектами [3; 4].
Програма розвитку системи вищої освіти регіону декларує та конкретизує такі
функції управління: аналіз стану системи, прогноз розвитку системи, мету системи,
планування та забезпечення ресурсами програми розвитку, контроль параметрів та
характеристик системи, оперативне управління системою вищої освіти регіону [2].
Зміст програми розвитку складається з таких частин.
1. Опис моделі системи вищої освіти регіону.
2. Визначення загальних та локальних цілей розвитку системи вищої освіти
регіону.
3. Визначення критеріїв ефективності функціонування системи вищої освіти
регіону.
4. Визначення множини впливів на систему.
5. Визначення критеріїв ефективності для впливів, що управляють системою.
6. Обґрунтування програми розвитку системи вищої освіти регіону.
7. Опис необхідних впливів з врахуванням часових меж та необхідних ресурсів.
8. Опис механізмів управління.
Для управління програмою розвитку системою вищої освіти регіону можливо
запровадити трирівневу модель, що відрізняється від дворівневої [4] наявністю
рівня управління та координації програми розвитку (рис. 1).
Загальний алгоритм формування програми розвитку системи вищої освіти регіо*
ну полягає у такому.
1. Аналіз структури виробничого промислового комплексу, що формує потреби
у фахівцях з вищою освітою для певного регіону.
2. Визначення форми та рівня підготовки фахівців.
3. Визначення переліку спеціальностей, що забезпечують вищі навчальні закла*
ди інших регіонів.
4. Організація підготовки фахівців з мінімізацією витрат на підготовку та підтрим*
ку якості трудових ресурсів регіону.

1. Модель програми розвитку

2. План виконань завдань програми

3. Управління програмою
та координація між роботами
Рис. 1 — Функціональна схема трирівневої моделі планування
та управління програмою розвитку системи вищої освіти регіону

На всіх рівнях моделі планування та управління програмою розвитку системи вищої
освіти регіону необхідно враховувати концептуальні положення, що сприятимуть
запобіганню нераціональної підготовки фахівців, яка не відповідає напрямам розвит*
ку регіону. В основу програми розвитку системи вищої освіти регіону покладено кри*
терій мінімізації витрат на підготовку фахівців, що передбачає не тільки зменшення
кількості фахівців, а також перерозподіл фінансування між напрямами підготовки.
У загальному вигляді математична модель визначення оптимальної кількості
фахівців, що необхідно підготувати у ВНЗ регіону, враховує такі обмеження.
1. Кількість випускників ВНЗ регіону i*ої спеціальності та j*го рівня підготовки xij:
xij ≤ aij,
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Множина робіт

(1)

де aij — прогнозована потреба регіону у фахівцях i*ої спеціальності j*го рівня підго*
товки.
2. Витрати часу на підготовку фахівців Ft не повинні перевищувати заданий фонд часу:

∑∑ (b

ij

i

⋅ x ij ) ≤ Ft ,

(2)

j

де bij — витрати часу на підготовку фахівця i*ої спеціальності j*го рівня підготовки.
3. Витрати ресурсів на підготовку фахівців Fr не повинні перевищувати фонд
ресурсів:

∑∑ (r ⋅ x ) ≤ F ,
ij

i

ij

r

(3)

j

де rij — витрати ресурсів на підготовку фахівця i*ої спеціальності j*го рівня підготовки.
Критерій оптимальності — мінімізація витрат на підготовку фахівців i*ої спеціаль*
ності j*го рівня підготовки:

∑∑ (S

ij

i

⋅ x ij ) ⎯
⎯→ min.

(4)

j

де Sij — собівартість підготовки фахівця i*ої спеціальності j*го рівня підготовки.
Концептуальні положення з удосконалення системи вищої освіти регіону, що
сформульовані на підставі аналізу джерел [1; 2; 3] та досліджень авторів [5; 6; 7],
полягають у такому.
1. Підготовка фахівців з напрямів має відповідати потребам регіону.
2. Підготовка фахівців не повинна дублюватися в межах регіону.
3. Сумарний ліцензійний обсяг ВНЗ регіону з цього напряму підготовки має від*
повідати прогнозній потребі регіону.
4. Підготовка з напрямів повинна проводитися з урахуванням наявної кількості
раніше підготовлених фахівців з цього напрямку.
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5. Підготовка фахівців має здійснюватись із урахуванням міграційних процесів
у цьому регіоні.
6. При виборі спеціальностей та напрямів підготовки і в проведенні навчального
процесу повинні враховуватися унікальні особливості регіону.
7. ВНЗ регіону повинні мати можливість готувати кадри з відповідній спеціаль*
ності, в певному обсязі, заданої якості.
8. Розміщення підрозділів ВНЗ інших регіонів має координуватися з потребами
регіонів у кадрах з відповідним напрямом підготовки.
9. Процеси в освітньому просторі регіону повинні бути прозорі для всіх зацікав*
лених осіб, тобто як для учасників навчального процесу, так для замовників
освітніх послуг і роботодавців.
10. На регіональному рівні необхідно створити й використовувати комплекс про*
грамних засобів, який унеможливить подачу недостовірної й неповної інфор*
мації з боку вищих навчальних закладів про учасників навчального процесу:
викладачів і студентів.
Висновки. Запобігання негативним явищам у системі вищої освіти регіону
можливе на засадах ухвалення та виконання програми розвитку, що розроблена на
основі моделей та механізмів управління розвитком регіональних систем. Підви*
щення якості управління освітнім середовищем можливо здійснювати за рахунок
упровадження автоматизованих систем управління в закладах освіти та в обласних
управліннях освіти і науки, що забезпечить прозорість інформаційних потоків,
надасть можливість отримання повної та достовірної інформації про всіх учасників
навчального процесу.
Определены особенности управления программой развития образовательной
системы. Предложена модель планирования и управление программой развития
системы высшего образования региона. Приведены концептуальные положения по
совершенствованию системы высшего образования региона.
The features of management of the program of development of educational system
are determined. The model of planning and management of the program of development
of system of maximum education of region is offered. The conceptual rules on perfection
of system of maximum education of region are given.
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Розглянуто питання використання засобів дистанційного навчання для вивчення
мов програмування в очній та заочній освіті. Основну увагу зосереджено на питан6
нях використання online6зв’язку зі студентами та автоматичній генерації контро6
люючих тестів, автоматичній генерації тестів. Розроблені засоби перевірено під час
викладання дисципліни «Основи програмування»
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Відома крилата фраза: «Навчити програмуванню неможливо, а навчитись
можна». Тому і завдання навчальних дисциплін з програмування — навчити першим
та основним крокам програмування і надати можливість учитись самому. До другої
частини фрази добре підходять засоби дистанційного навчання.
Складнощі полягають у тому, що програміст — це не одна професія, а, як зазна*
чив Брукс у своїй класичній праці 1; 280, є різні програмісти — Ідеолог, Алгоритміст,
Кодувальник, Тестувальник. Для великих систем є ще й розробник документації. До
кожного з них є певні професійні вимоги.
Професійні знання алгоритмічної мови в основному необхідні кодувальникам, які
за наданим алгоритмом розробляють програмну реалізацію. І Ідеолог, і Алгоритміст
знають мови чи мову програмування, але в обсязі, необхідному для перевірки ідеї чи
алгоритму. З точки зору навчання, основні труднощі виникають під час підготовки пер*
ших двох категорій, і пов’язано це з тим, що вони потребують творчих особистостей,
підготовлених до вирішення реальних завдань. Навчання цих категорій вимагає інди*
відуального підходу, і для очної й заочної освіти в нагоді стають засоби дистанційного
навчання (ДН), які розглянуто в роботі 2; 180. В реальних умовах можуть виникнути
ситуації, коли знань викладача буде недостатньо для консультацій, і в цьому разі вір*
туальне спілкування дозволяє за необхідності залучити професійних консультантів.
В основному в навчальних програмах вищих навчальних закладів увага зосере*
джується на вивченні мов програмування з технологією, яку надано практично в усіх
підручниках з мов програмування.
Основними компонентами технології навчання є:
— вивчення команд мови програмування і їх застосування;
— надання алгоритмів та прикладів їх реалізацій;
— пакет типових задач і методів їх розв’язання;
— пакет контрольних задач.
Приклади програм, що надано, поступово ускладнюються. В багатьох випадках
приклади демонструють конкретні елементи мови програмування. Загалом нада*
ються короткі, легкі для розуміння приклади вихідного коду, щоб не було потрібно
вивчати прикладну галузь.
Використання засобів ДН для очної та заочної освіти дають суттєві переваги
порівняно з традиційною формою навчання. Основними з них є такі:
1) вивчення команд мови програмування доцільно виносити на самостійну робо*
ту і засоби ДН дозволяють це зробити достатньо просто;
2) засоби ДН дозволяють організувати консультації в режимах і online, і offline (до
речі, в системі MOODLE кожний курс має вбудований спеціалізований форум);
3) при різній підготовці студентів (це загальне явище) навчання не гальмується
погано підготовленими студентами;
4) тестування дає інформацію про ступінь засвоєння матеріалу.
119

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

120

Особливості використання засобів ДН в очній та заочній освіті розглянуто в робо*
ті 2; 181, і недоліком можна вважати відсутність засобів online*спілкування та
неврахування особливостей вивчення мов програмування під час побудови тестів.
Основною ціллю ДН є вирішення двох завдань, по*перше, включення в процес
навчання засобів online*спілкування та, по*друге, розроблення автоматичних засо*
бів генерації тестів, що дозволяє значно полегшити процес створення тестів та мати
декілька варіантів тестувальних програм.
Для першого завдання можливе використання чатів та відеоконференцій. Було
перевірено використання чату, вбудованого в CMS Друпал, з переходом до чату від
системи ДН MOODLE. Така побудова фактично не вимагає додаткових фінансових
витрат і дозволяє активізувати процес навчання. Недоліком можна відзначити низь*
ку активність студентів під час спілкування. Перевірка online*лекцій викладачів була
проведена за допомогою Skype.
Одними з важливих компонентів навчання мовам програмування є вивчення
команд мови та основним стандартним прийомам роботи з ними. При вивченні
цього матеріалу необхідно самостійно засвоїти команди та функції, які вони викону*
ють, і перевірити отриманні знання за допомогою контролюючих засобів (в основно*
му за допомогою тестування).
Проблема використання ДН при навчанні програмуванню полягає в тому, що тесту*
вання не дає якісної перевірки знань, і особливо це стосується ситуації використання
ДН для очної та заочної освіти. В останньому випадку труднощі полягають і в тому, що
стимулом тестування є також і отримання високої оцінки. Для отримання високої оцін*
ки можуть бути використані і механічне запам’ятовування відповідей, і просте шахрай*
ство. Пропонується використання двох шляхів. По*перше, проведення тестування
в присутності викладача і, по*друге, наявність декількох комплектів тестів.
Створення засобів контролю є досить трудомісткою процедурою. Пропонується
технологія, за якою під час розробки тесту задається правильна відповідь на питан*
ня, а неправильні відповіді генеруються системою. Автоматична генерація тестів
дозволяє доволі просто мати декілька контролюючих систем з однієї тематики. І це
суттєво зменшує вплив шахрайства і гарної зорової пам’яті на результати тестуван*
ня. Таким чином, і під час розроблення програми автоматичної генерації тестів
доцільно мати зв’язок і з тестуванням при ДН, і з програмою тестування.
Загальна структура роботи системи автоматизованої генерації тестів показана
на малюнку.
Метамова, що описує завдання для автоматичного створення тесту, достатньо
проста і має такий вигляд:
<Масив Тесту 1>
<Питання 1>= ><Вірна відповідь 1>
<Питання 2>= ><Вірна відповідь 2>
<Питання N>= ><Вірна відповідь N>
<Кількість відповідей на 1 питання>= ><3, 4, 5>
<Додаток до масиву рекомендованих змін символів у командах>=><a–o,c–s,>
<Зміна довжини відносно вірної відповіді>=><+1, –1, +2, –2>
Де — a–o,c–s, це зміна у відповіді символів «a» на «o», «c» на «s» та інше, а керу*
вання зміною виконується програмою з генератором випадкових чисел.
<Кількість тестів, що створюється >= ><2, 3, 4>
Система дає можливість підготовити тести для системи ДН та програми тесту*
вання.
Експериментальну перевірку було проведено при вивчені дисципліни «Основи
програмування» з використанням засобів ДН для очної освіти на кафедрі системно*
го проектування ННК «ІПСА» НТУУ”КПІ». Конспект лекцій із засобами тестування
розміщено за адресою http://moodle.kpi.ua .
Висновки. Відсутність засобів онлайн*спілкування у ході використання засобів
дистанційного навчання для освіти не є вирішальним фактором і може бути заміне*
но спілкуванням за допомогою Skype. Використання засобів автоматичної генерації
тестів, по*перше, зменшує трудовитрати під час створення тестів, по*друге, дозво*
ляє мати декілька комплектів тестів і ці комплекти дозволяють підвищити якість
перевірки знань.

Трансляція опису на метамові

Набір рекомендованих
символів для зміни

Вибір команди

Генерація набору
відповідей

Можлива зміна довжини

Формування тесту
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Опис завдання на метамові

Введення тесту в ДН

Автоматична передача
в систему тестування
Рассмотрен вопрос использования средств дистанционной учебы для изучения
словно программирование в глазном и заочном образовании. Основное внимание
сосредоточенно на вопросах использования online6связи со студентами и автома6
тической генерации контролирующих тестов, автоматической генерации тестов.
Разработаны средства проверены при преподавании дисциплины «Основы про6
граммирования».
Ключевые слова: дистанционное обучение, очное и заочное образование, язык
программирования, Skype, online, тесты, метаязык, правильные, ошибочные, гене*
рация, ответы, комплекты, тестов.
The article considers the use of distance learning for the study of programming lan6
guages in full6time and correspondence education. It focuses on the use of online com6
munication with students and automatic generation control tests. online communication
is not critical for full6time education and can be used Skype if necessary. When automa6
tic generation of tests using a meta6language teacher generates questions and give cor6
rect answers and the system generates the wrong answers and gives several sets of
tests. Tests sent to the system of distance learning and testing system in the presence of
the teacher. The tools developed validated in teaching the subject «Fundamentals of pro6
gramming.
Key words: distance learning, training, full*time and part*time education, program*
ming language, Skype, online, tests, metalanguage, right, wrong, generation, response
kits, tests.
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ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÅÊÇÀÌÅÍÓ
Â ÑÈÑÒÅÌ² MOODLE
Обґрунтовано актуальність завдання використання модуля Random assignment
системи підтримки комп’ютерного навчання Moodle для забезпечення проведення
екзамену за білетами. Виявлена діагностована системою Moodle причина помилки
в роботі модуля Random assignment Описано спосіб корекції структури та змісту ката6
логів Moodle для забезпечення безпомилкової роботи модуля Random assignment.
Ключові слова: екзамен, система підтримки комп’ютерного навчання, дистан*
ційна освіта, Moodle, Random assignment.
Створення ефективного правового, організаційного та програмно*технічного
забезпечення електронного навчання в системі вищої освіти України є сьогодні
одним із актуальних напрямів наукової діяльності. Зусилля великої кількості фахів*
ців, матеріальні та фінансові ресурси спрямовуються на вирішення ключових питань
системи дистанційної освіти. Однією з проблем є вибір платформи підтримки
комп’ютерного навчання, яка б повною мірою забезпечила застосування традицій*
них форм освітньої діяльності в електронному середовищі Інтернет.
На сучасному етапі розвитку дистанційної освіти найбільш розповсюдженою
платформою підтримки комп’ютерного навчання в Україні є некомерційна міжна*
родна платформа Moodle. За данними http://www.moodle.org станом на травень
2011 року в Україні зареєстровано 207 освітніх сайтів, що створені і працюють на
базі цієї платформи.
Крім Moodle, навчальні заклади України застосовують такі платформи, як WebCT
(комерційна платформа консорціуму BlackBoard&WebCT), Прометей (комерційний
програмний продукт російської компанії «Прометей»), E*Learning Server (комерцій*
ний програмний продукт російської компанії «Гиперметод») та інші, проте інтерес до
Moodle неухильно зростає [1].
Практика застосування систем електронної освіти свідчить про те, що в електрон*
ному варіанті така форма підсумкового контролю, як екзамен за білетами, як прави*
ло, заміщується тестовим контролем. Таке заміщення стримує впровадження систем
підтримки комп’ютерного навчання, оскільки на об’єктивність оцінювання рівня під*
готовки під час екзамену у формі тестового контролю впливає якість складеного
тесту, а досвідчені викладачі не бажають відмовлятися від традиційної форми екза*
мену за білетами. Крім цього, за оцінками спеціалістів у сфері педагогічної фізіології,
процес пояснення навчального матеріалу, що відбувається під час відповіді на питан*
ня екзаменаційного білета, є найбільш ефективним режимом навчання [2].
У системі Moodle підсумковий контроль знань у режимі екзамену з випадковим
вибором білета забезпечується модулем Random assignment (випадкове завдання),
інсталяційний файл якого розміщений за адресою http://docs.moodle.org/en/Ran*
dom_assignment (рис. 1).
Після інсталяції Random assignment може бути застосований як елемент курсу
(рис. 2). Для забезпечення функціонування Random assignment у навчальному курсі
структура каталогів курсу має відповідати вимогам, які містяться на сторінці визна*
чення параметрів елементу курсу (рис. 3). Згідно з цими вимогами в основному
каталозі курсу створюють підкаталог moddata, в якому у свою чергу створюють під*
каталог другого рівня random. У підкаталозі random створюють два підкаталоги
assignment та solution, в яких створюють підкаталоги з цифровими іменами, напри*
клад 10 та 20. Після цього до підкаталогу з цифровим іменем, розміщеним у підка*
талозі assignment, завантажують файли у форматі txt, doc, pdf, html тощо, які містять
тексти питань екзаменаційних білетів, а до підкаталогу з цифровим іменем, розмі*
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щеним у підкаталозі solution, завантажують файли з методичними вказівками до
виконання завдань екзаменаційних білетів. Таким чином, у підкаталозі moddata/ran*
dom/assignment/10 будуть розміщені файли з текстами питань екзаменаційних
білетів, а у підкаталозі moddata/random/solution/20 — файли з текстами методичних
вказівок до виконання завдань екзаменаційних білетів (рис. 4).

Рис. 1 — Сторінка з посиланням на інсталяційний файл
модуля Random assignment для Moodle

Рис. 2 — Вибір Random assignment при додаванні його як елемента курсу Moodle
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Рис. 3 — Вимоги до структури каталогів курсу
для забезпечення функціонування модуля Random assignment

Рис. 4 — Вміст каталогу moddata/random/assignment/10
з файлами екзаменаційних білетів

Виконавши всі вимоги до структури та вмісту каталогів, викладач створює еле*
мент курсу Random assignment, визначає його параметри (рис. 3), серед яких вка*
зує каталог із файлами завдань та каталог з методичними вказівками. Після цього
модуль Random assignment мав би забезпечити можливість отримання студентом
файлу білета з каталогу завдань та завантаження файлу відповіді на питання екза*
менаційного білета. Проте після виконання всіх рекомендацій документації модуля
Random assignment користувач у разі спроби отримати екзаменаційний білет отри*
мує повідомлення про помилку (рис. 5).
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Таке повідомлення Moodle видає у зв’язку з наявністю обмежень, які присутні
у його коді з міркувань безпеки. Оператор сто сорок другого рядка коду Moodle
(версія 1.9.9+, збірка: 20101006) при завантаженні файлів екзаменаційних білетів
для модуля Random assignment перевіряє наявність файлу lib.php у директорії
moodle/mod/random і видає повідомлення про помилку у разі відсутності цього
файлу у вказаній директорії (рис. 6). Така ситуація пов’язана з тим, що Moodle роз*
глядає модуль Random assignment не як тип завдання, а як елемент курсу, для якого
обов’язковою є наявність файлу lib.php у відповідній директорії. Проте у стандартній
конфігурації Moodle папка random у директорії moodle/mod відсутня (рис. 7). Для
усунення помилки при виконанні модуля Random assignment пропонуємо перед
його використанням створити папку random у директорії moodle/mod, в яку заванта*
жити пустий файл з іменем lib.php (рис. 8).
Після такої корекції структури та вмісту каталогів Moodle модуль Random assign*
ment працюватиме коректно та дозволить отримати екзаменаційний білет із завдан*
ням і завантажити файл відповіді (рис. 9).
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Рис. 5 — Повідомлення про помилку при застосуванні модуля Random assignment

Рис. 6 — Фрагмент коду Moodle, який перешкоджає завантаженню завдань модуля
Random assignment у разі відсутності файлу lib.php у директорії moodle/mod/random

Таким чином, ми отримали такі результати.
1. Обґрунтовано актуальність завдання використання модуля Random assign*
ment системи підтримки комп’ютерного навчання Moodle для забезпечення прове*
дення екзамену за білетами.
2. Виявлена діагностована системою Moodle причина помилки в роботі модуля
Random assignment.
3. Описано спосіб корекції структури та змісту каталогів Moodle для забезпечен*
ня безпомилкової роботи модуля Random assignment.
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Рис. 7 — Стандартний склад папок Moodle у директорії moodle/mod
(директорія random відсутня)

Рис. 8 — Скоригована структура та вміст каталогів Moodle
для забезпечення виконання модуля Random assignment

Рис. 9 — Сторінка отримання файлу завдання Random assignment
та завантаження файлу відповіді

Обоснована актуальность задачи использования модуля Random assignment
системы поддержки компьютерного обучения Moodle для обеспечения проведения
экзамена по билетам. Выявлена диагностированная системой Moodle причина
126

Ключевые слова: экзамен, система поддержки компьютерного обучения,
дистанционное образование, Moodle, Random assignment.
The urgency of the problem of using the module Random assignment of Learning
Management System Moodle for the examination is proved. The cause of Moodle error
message during execution of the module Random assignment is finded. A method of cor6
recting the structure and content directories Moodle to ensure error6free execution of
the module Random assignment is described.
Key words: exam, Learning Management System, distance learning, Moodle, Ran*
dom assignment.
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ошибки в работе модуля Random assignment. Описан способ коррекции структуры
и содержания каталогов Moodle для обеспечения безошибочной работы модуля
Random assignment.
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ÄÎÖ²ËÜÍ²ÑÒÜ ÓÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß LMS-ÑÈÑÒÅÌ
Ó ÏÐÎÖÅÑ ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß
ÂÈÙÈÕ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â ÎÑÂ²ÒÈ
Здійснено аналіз щодо швидкого розвитку дистанційної форми навчання. Роз6
глянуто доцільність застосування сучасних систем керуванням дистанційною осві6
тою, які здатні спростити адміністрування навчальних програм та пробудити ціка6
вість у студентів до навчання.
Ключові слова: LMS*системи, інноваційні методи, дистанційна освіта, веб*
сервер.
Постановка проблеми. Дистанційну форму навчання спеціалісти в галузі освіти
називають «Освітньою системою ХХІ сторіччя».
Протягом останнього двадцятиріччя у світі відбувається процес формування
інформаційного суспільства, а тому все більше розвиваються обчислювальні та
інформаційні мережі — унікальний симбіоз комп’ютерів і комунікацій. З’являється
дедалі більше сервісів для збереження інформації, її накопичення передачі, з кож*
ним разом вони стають швидшими та зручнішими в користуванні. Світова телекому*
нікаційна структура дає можливість доступу до необхідної інформації незалежно від
часового та просторового обмеження, що сприяє безперервному навчанню за будь*
яким профілем. Проблемою залишається лише те, що інформація розміщена в Ін*
тернеті у вільному вигляді, тобто є не систематизованою. А отже, користувач,
бажаючи засвоїти певний обсяг знань, просто розгубиться серед великої кількості
інформації. Також важливим аспектом є те, що за відсутності контролю просто не*
можливо визначити засвоєний рівень знань. Виходячи з вищеописаного, можемо
зрозуміти, що для ефективного засвоєння знань у певній галузі необхідно здобува*
ти інформацію, яка є систематизованою, логічно викладеною та яка має важелі дис*
циплінованості й самоконтролю. На сьогоднішній день таку можливість отримання
знань може забезпечити дистанційне навчання.
«Дистанційне навчання увійде в ХХІ сторіччя як найефективніша система підго*
товки і неперервного підтримання високого кваліфікаційного рівня спеціалістів» [1].
Системи дистанційної освіти (СДО) дають рівні можливості школярам, студен*
там, цивільним і воєнним спеціалістам, безробітним у будь*яких районах країни і за її
межами реалізувати права людини на освіту і отримання інформації. Саме ця систе*
ма може найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства і забезпечу*
вати реалізацію конституційного права на освіту кожного громадянина держави.
СДО відповідає логіці розвитку системи освіти і суспільства в цілому, де за основу
беруться потреби кожної окремої людини [2].
Нові електронні технології, такі як інтерактивні диски, електронні дошки оголо*
шень, мультимедійний гіпертекст, доступні через глобальну мережу Інтернет за
допомогою інтерфейсів Mosaic і WWW, можуть не тільки забезпечити активне залу*
чення учнів до навчального процесу, а й дозволяють керувати цим процесом, на від*
міну від більшості традиційних навчальних середовищ [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні десятиліття чисельність
учнів за нетрадиційними технологіями зростає скоріше за чисельність студентів
денних відділень. Світова тенденція переходу до нетрадиційних форм освіти має
збільшення числа вишів, що ведуть підготовку за цими технологіями [2].
Статистика показує, що в кінці 1997 року в 107 країнах світу діяло близько 1000
навчальних закладів, що мають дистанційну форму навчання (ДН). Кількість тих, хто
отримав вищу освіту, використовуючи таку форму навчання, в 1997 р. становила
близько 50 млн чоловік, в 2000 р. — 90 млн, за прогнозами, в 2023 р. становитиме
120 млн чоловік [4].
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Реалізація концепції дистанційної освіти в Україні розпочалася в 2000 році, коли
створюється Український центр дистанційної освіти (УЦДО) як структурний підрозділ
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
На сьогодні існують такі технології ДН:
Content management system (CMS) — система управління вмістом — комп’ютер*
на система, що дозволяє авторам добавляти дані до системи, модифікувати та сти*
рати вміст системи.
Learning management system (LMS) — система управління навчанням — комп’ю*
терна система, що спрощує адміністрування навчальних програм, дозволяє слідку*
вати за успішністю студентів, включаючи тестові оцінки та іншу інформацію про на*
вчальний процес.
Learning content management system (LCMS) — система управління навчанням та
вмістом — комп’ютерна система, що одночасно керує процесами навчання (відслід*
ковує прогрес учнів, тестові оцінки та ін.) та вмістом (дозволяє добавляти до систе*
ми нові курси, змінювати та видаляти з системи вже існуючі).
Може скластись помилкове враження, що системи управління навчанням вико*
нують тільки функції відстежування проходження навчальних програм, оцінюють
виконані завдання, складають звіти про дотримання правил і вимог, привласнюють
кваліфікації, забезпечують навчальним контентом нових співробітників, коректують
програми навчання для заповнення прогалин у знаннях учнів, — ці системи все одно
приносять очевидну користь.
Вище вказані технології на цей момент в Україні найбільше використовують
фахівці у сфері маркетингу (лише 65% компаній). Незважаючи на те, що індустрія
маркетингу посідає провідне місце в переході на нові методики і технології, компа*
нії використовують їх для набуття співробітниками певного набору знань і досвіду
або підвищення рівня компетенції. Адже таке навчання, з використанням систем
атестації, рольових ігор і тому подібного дозволяє створити значно ефективніші
моделі навчання і розвитку певних навичок у великої кількості людей.
Завданням цієї статті є визначення доцільності широкого впровадження LMS*
систем у навчальний процес закладів освіти.
Основна частина
Останні версії LMS, що лідирують у своїй галузі, можуть виконувати такі функції:
— управління файлами — відео, аудіо, PPT, PDF, документами, таблицями, вклю*
чаючи допоміжні матеріали для тих, що навчаються;
— управління атестаціями і курсами підвищення кваліфікації — необхідна скла*
дова для більшості галузей (охорона здоров’я, юриспруденція, вища освіта і т. д.);
— управління і контроль процесу отримання навичок і професійних знань, корек*
тування процесу навчання так, щоб той, хто навчається і має прогалини в якій*не*
будь сфері, міг їх ліквідувати;
— управління обробкою документів і документообігом з метою автоматизації
обробки документів і оптимізації процесів підтверджень і узгоджень;
— управління процесом планування кар’єри як для учнів відповідно до запропо*
нованих ним варіантів, так і для компанії для заповнення вакансій, що утворилися;
— управління процесом атестації співробітників, включаючи щорічні і нерегла*
ментовані тести, актуалізація навчальних засобів;
— управління цілями як співробітників, так і компанії, відображення схеми
неформального, соціального і формального навчання;
— допомога співробітникам у пошуках куратора і організація обміну досвідом за
допомогою обговорень, рейтингів, відгуків;
— систематизація навчальних матеріалів по посадах, щоб учням автоматично
призначалися потрібні курси і надавалися матеріали, включаючи участь у спів*
авторствах, утворених за посадами, обговореннях, доступ до wiki*ресурсів тощо;
— автоматичний розподіл новим співробітникам навчальних засобів, включаючи
відео, аудіо, підбір категорій інформаційних ресурсів, чатів тощо;
— управління заняттями під керівництвом інструктора (розподіл аудиторій, на*
вчальних матеріалів, викладачів, складання листів і т. п.);
— управління навчанням, яке здійснюється за допомогою комп’ютерів і веб*сер*
вера*інтерфейсу, з різними протоколами відстежування активності;
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— можливість спільної роботи всього вище переліченого за допомогою веб*кон*
ференцій, тематичних чатів, форумів, рейтингів і відгуків, ведення та wiki*ресурсів;
— можливість запуску віджетів, RSS*каналів, вбудованих фреймів на будь*якій
сторінці або порталі інтерфейсу з метою поповнення інформації із зовнішніх джерел;
— створення місць зберігання професійних знань з можливістю пошуку за деяки*
ми розділами профілю учня — за ресурсами, створеними самими користувачами,
даними по штату службовців і навіть за даними з систем сторонніх організацій;
— можливість створення дочірнього порталу для підтримки з обміну досвідом,
електронної комерції, розширення меж компанії (партнери, торгові посередники,
клієнти, випускники) та багато іншого;
— можливість вбудовування функцій LMS в інші системи через зовнішні посилан*
ня, вбудовані фрейми та віджети.
— управління групами користувачів, цілими сторінками або навіть підлеглими
порталами, засноване на об’єднанні в групи;
— функція складання графіку, створення і контролю проведення віртуальних кон*
ференцій через зовнішні інструменти створення курсів під управлінням віртуально*
го інструктора або вбудовані засоби, в т.ч. можливість призначення часу проведен*
ня і запис конференцій тих, що навчаються;
— можливість інтеграції професійно розроблених і спеціалізованих курсів на*
вчання на базі веб*сервера*інтерфейсу після проходження перевірки і валідації [5].
Необхідно звернути увагу на деякі особливості LMS*системи, які сприятимуть
ефективному навчанню, що підтвердить доцільність її впровадження в навчальний
процес закладів освіти. Однією важливою особливістю є те, що дана система дозво*
ляє кожному учню створювати свої власні навчальні матеріали, також є можливість
отримати право бути адміністратором сторінки або навіть підлеглим порталу. Цей
момент дозволить окремим учням, які зацікавлені в поглибленому вивченні предме*
та шукати додаткову інформацію та висвітлювати її, що дозволить іншим, менше
зацікавленим учням або учням, які мають менше можливості проводити багато часу
в Інтернеті, ознайомитися з нею.
Особливо активних учнів зацікавить можливість створювати нові сторінки,
можливість адмініструвати цілі підлеглі портали, а також додавати форуми, рейтин*
ги й відгуки, будь*які інші файли, RSS*канали, вбудовані інформаційні ресурси
з інших джерел — це дуже сильно відрізняється від можливостей Jive або SocialText.
Також важливо звернути увагу на те, що навчання, яке здійснюватиметься за
допомогою такої системи, є не схожим на традиційну форму навчання. Адже воно
наповнене багатьма мультимедійними елементами, які пожвавлюють навчальний
процес та стимулюють процес запам’ятовування, також у такій системі є «поле» для
творчого самовираження.
В результаті, якщо учням сподобається вчитися, то у створеної групи під час спіл*
кування та обміну інформацією в мережі з’являться певні соціальні зв’язки, що може
призвести до бажання щоразу зайти в навчальну систему.
Висновки. Отже, за допомогою LMS*системи учні можуть не лише ділитися сво*
їми знаннями на будь*яку тему і у будь*який час, використовуючи різні засоби та
можливості для реалізації власної ініціативи. А також вони можуть відвідувати орга*
нізовані заняття, читати офіційні документи, проходити фахові розроблені курси на
базі веб*сервера*інтерфейсу, проглядати викладені навчальним закладом відео*
файли і читати офіційні блоги.
Отже, для ефективного впровадження такої системи у навчальний процес
закладів освіти професіоналам у сфері навчання і підвищення кваліфікації необхід*
но почати використовувати і оперувати у своїй роботі цілим комплексом нових
понять і підходів та вміти застосувати технічні можливості таких сервісів. як вікі,
блоги, форуми тощо.
Для ефективного проведення дистанційної освіти навчальними закладами
необхідне не технологічне, а культурне зрушення Проте більшість з них ще не здат*
ні через брак досвіду і навичок здійснити перехід на нові системи.
Предметом подальшого дослідження є анадіз рівня дистанційної освіти у вищих
навчальних закладах України та рівень застосування ними подібних систем.

Ключевые слова: LMS системы, инновационные методы, дистанционное обу*
чение, веб*сервер.
Maked the analysis of the rapid development of distance learning. Considering the feas6
ibility of application modern control systems of distance education that can simplify the
administration of educational programs, and awaken the curiosity of students to learn.
Key words: LMS Systems, innovative methods, distance learning, web server.
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Осуществлен анализ быстрого развития дистанционной формы обучения. Рас6
смотрена целесообразность применения современных систем управлением
дистанционным образованием, способных упростить администрирование учебных
программ и пробудить интерес у студентов к учебе.
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УДК 004.4

Т. М. Гаврилов

ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÏÐÎÃÐÀÌÓÂÀÍÍß. ÅÒÈÊÅÒ ÏÐÎÃÐÀÌ²ÑÒÀ
Розглянуто типові помилки під час написання програми. Запропоновано прави6
ла етикету програміста, завдяки дотриманню яких можна уникнути як синтаксичних,
так і семантичних помилок.
Ключові слова: програма, процес, помилки, етикет програміста.
І
Проблема ефективного написання програми. Програма визначається як
«алгоритм, тобто послідовність інструкцій, який записаною мовою, що зрозуміла
комп’ютерові» [3]. Це визначення є класичним, але воно явно акцентує увагу лише
на одному аспекті програмування: програма є деякою послідовністю операцій.
Проте існують інші не менш важливі аспекти, наприклад:
— програма є деяким відображенням f: X → Y, яке ставить у відповідність елемен*
там деякого простору вхідних даних X елементи з простору вихідних даних Y; це
відображення можна розглядати як звичайний математичний оператор, хоч і з де*
якими специфічними властивостями;
— програма є кібернетичною системою, яка існує в певному середовищі і взає*
модіє з цим середовищем, тобто сприймає від нього певні подразники і певним
чином реагує на ці подразники;
— програма складається з блоків, що певним чином взаємодіють між собою;
— програма являє собою певну модель, яка описує, хоча і з деяким наближенням
закономірності реального світу;
— програма є сукупністю правил, які дозволяють отримувати різноманітні нас*
лідки (вихідні дані) з відомих передумов (вхідні дані);
— програма є засобом для вирішення конкретних практичних задач.
ІІ
Відповідно і до програмування можна підходити як до процесу конструювання
програм. Існують різні парадигми програмування, тобто різні принципи, за якими
будуються програми. Виділяють чотири основні парадигми програмування:
1. Процедурне програмування. Концепція процедурного програмування є істо*
рично першою та найбільш близькою до класичного визначення програми. В основі
програми, побудованої за процедурним принципом, лежить послідовна зміна вхід*
них даних, поки не буде отриманий результат, причому кожна операція розписуєть*
ся в явному вигляді. Дані, з якими оперує програма, зберігаються в іменованих
ділянках оперативної пам’яті, які називаються змінними. Найбільш відомими проце*
дурними мовами є Паскаль, Бейсик і Сі.
2. Функціональне програмування. Виконання програми розглядається як
виклик деякої функції, яка, у свою чергу, може викликати інші функції. Найбільш відо*
мим представником цієї парадигми є Лісп.
3. Логічне програмування. В основі виконання програми лежить механізм
автоматичного доведення теорем на основі логічного виведення. Найбільш відомий
представник — Пролог.
4. Об’єктно+орієнтоване програмування. Ця парадигма є на сьогодні най*
більш популярною і стрімко розвивається. Об’єктна програма розглядається як
сукупність паралельно існуючих сутностей (об’єктів), які взаємодіють між собою.
Кожний об’єкт уміє виконувати певні операції та характеризується певною поведін*
кою. Історично першою об’єктною мовою вважається Smalltalk. Найбільш відомими
представниками цієї парадигми є C++; Object Pascal, що лежить в основі системи
візуального програмування Delphi; Java, РНР [1; 2].
Як окремий напрям слід виділити мови програмування баз даних, призначені для
маніпуляції великими централізованими масивами даних і отримання з них інфор*
мації. Багато з цих мов (Access, FoxPro, 4GL та ін.) мають розвинені процедурні еле*
менти. Фактичним стандартом стала мова запитів до баз даних SQL.
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III
Типова програма реалізовує так званий IPO*принцип (Input — Processing — Output).
Програма вводить деякі вхідні дані, обробляє їх відповідно до заданого алгоритму
і видає вихідні дані, тобто результат. Велике значення мають інтерактивні програми, які
в ході своєї роботи можуть сприймати команди від користувача і здійснювати з ним діалог.
Інтерактивними є, зокрема, сучасні операційні системи і переважна більшість
прикладних програм загального призначення (текстові та графічні редактори, елек*
тронні таблиці та бази даних тощо) [4].
Оскільки програма по суті являє собою алгоритм, вона володіє всіма властиво*
стями, характерними для алгоритмів. Але програма є конкретною реалізацією алго*
ритму, призначеною для практичного використання, і властивості програм розгля*
дають саме з цієї точки зору.
Можна виділяти такі вимоги до програм:
1. Правильність.
Програма повинна видавати правильні результати для будь*яких даних із заздале*
гідь визначеного припустимого діапазону. Це звучить банально, але з цим пов’язана
дуже серйозна проблема. Якщо програма є достатньо складною, навіть найкваліфіко*
ваніший програміст навряд чи зможе з першого разу написати її без помилок. Ці
помилки можуть бути різноманітні: від суто механічних («забув поставити крапку
з комою») до неналежного використання програмних конструкцій або навіть помилок
у самому алгоритмі. Загальноприйнятою є така класифікація програмних помилок:
— синтаксичні, які пов’язані з порушенням формальних граматичних правил
написання програм. Синтаксичні помилки виявляються на етапі компіляції;
— помилки часу виконання. Ці помилки знову ж*таки поділяються на такі категорії:
— аварійні зупинки. Пов’язані з операціями, які неможливо виконати (ділення на
нуль, звернення до неіснуючих файлів тощо). У таких випадках програма
зупиняється;
— програма не доходить до кінця. Вона працює нескінченно довго або зависає;
— програма видає неправильні результати.
Помилки повинні бути виявлені та виправлені (цей процес називається відлаго*
дженням). Крім того, необхідно переконатися, що програма працює правильно на
деяких тестових прикладах (цей процес називається тестуванням). Відомо, що саме
на відлагодження і тестування припадає левова частка роботи над програмою. Деякі
приховані помилки так і залишаються невиправленими і час від часу проявляють
себе уже в процесі експлуатації програми. Це можуть бути несподівані повідомлен*
ня на екрані, зависання і т.п. Але наслідки програмних помилок можуть бути і значно
серйознішими. Відповідальність за виявлення і знешкодження помилок повністю
лежить на авторові програми. Але і користувачеві, якщо він не бажає ризикувати,
варто перевірити правильність програми [5].
2. Ефективність.
Програма повинна видавати результати за прийнятний час і не бути надто ресур*
сомісткою. Різні програми, які призначені для вирішення однієї й тієї самої задачі,
можуть мати різну ефективність, і за різних умов природно надавати перевагу більш
ефективній програмі.
3. Надійність.
Користувач повинен довіряти програмі і не боятися її використовувати. Надійна
програма повинна бути правильною; якщо ж залишаються помилки, вони не повинні
призводити до серйозних наслідків. Самої лише правильності програми замало. Якщо
користувач уводить неправильні дані, програма повинна повідомити його про це. Якщо
програма сприймає неправильні дані і видає неправильні результати — це набагато
гірше, ніж якщо вона взагалі не працює. За будь*яких умов використання програми не
повинно призводити до фатальних, невиправних або важковиправних наслідків [5].
4. Універсальність.
Програма повинна бути розрахована на широкий діапазон вхідних даних і за
можливості — на широкий спектр задач.
5. Функціональність.
Програма повинна забезпечувати всі основні потреби користувача і не реалізо*
вувати можливостей, що є для нього непотрібними.
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6. Зручність у використанні.
Програма повинна бути зручною в засвоєнні і використанні, а програмний інтер*
фейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим. Відомо, що за останні десять років був
зроблений величезний крок у цьому напрямі.
7. Стандартизованість.
Різні програмні продукти повинні мати однотипні засоби керування і однотипний
інтерфейс для того, щоб користувач, який має досвід роботи з однією програмою,
мав якнайменше незручностей при переході до іншої.
8. Кросплатформеність.
Повинна забезпечуватися можливість перенесення програм з однієї машини на
іншу без змін або з мінімальними змінами.
9. Модифікованість.
Програма повинна передбачати можливість для змін і доповнень.
10. Документованість.
Кожна програма повинна супроводжуватися інструкціями щодо її використання, і ці
інструкції повинні бути доступними і зрозумілими. В самій програмі повинні використову*
ватися коментарі, які пояснюють суть самої програми та основних її елементів [1; 2; 4].
IV
Під час написання програмного коду перед програмістом постає задача не лише враху*
вання вищезгаданих вимог до програм, але й дотримання так званого етикету програміста.
Етикет — встановлені правила поведінки [6]. Етикет програміста включає в себе
такі завдання:
— забезпечення структурованості — кожен оператор повинен мати власну табуляцію;
якщо оператор — складений, кожен оператор також повинен мати власну табуляцію;
— дотримання наочності — полягає в розміщенні повного коду програми або
будь*якого структурного розділу програми на одному екрані;
— уникнення надлишковості — не вводити константи та змінні, які не будуть
використовуватись;
— збереження чіткості — написання назв (змінної, функції і т. д.), що максималь*
но відповідають змісту змінної, функції тощо;
— забезпечення коментованості програмного коду;
— Дотримання читабельності — програмний код має бути максимально про*
стим, зрозумілим і доступним для інших.
Але останнє твердження містить суперечність тезі про наочність: можна одним рядком
описати те, що потребує написання рядків десять коду. Та чи буде вона досить зрозумілою?
Отже, кваліфікований програміст повинен знаходити компромісне рішення для
забезпечення наочності своєї програми.
Рассмотрены типичные ошибки при написании программы. Предложены прави6
ла этикета программиста, благодаря соблюдению которых можно избежать как
синтаксических, так и семантических ошибок.
Ключевые слова: программа, процесс, ошибки, этикет программиста.
Writing of the program is rather labour intensive process, and often the program does not
behave as it would. The reason s errors, first of all, syntactic. If adhering to the rules of etiquet6
te of programmer, then, usually, it is possible to avoid the errors both syntactic and semantic.
Key words: program, process, errors, etiquette of programmer.
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ÏÎØÒÎÂÈÉ Ê²ÎÑÊ «ÌÅÄ²À-ËÈÑÒ»
Проаналізовано існуючі рішення у сфері листування, наведено їх недоліки та
запропоновано шляхи їх усунення. Надано концепцію нового сервісу листування
електронними повідомленнями на основі синтезу відомих та найпоширеніших
механізмів листування — засобів звичайної пошти та листування через e6mail, а та6
кож сформульовано вимоги до такої технології. Показано, що запропонована кон6
цепція має переваги над існуючими засобами листування.
Ключові слова: електронні повідомлення, засоби листування, М*лист, електрон*
на комірка.
Дослідження української дослідницької компанії «GfK Ukraine» показали, що за
підсумками 2009 року Інтернет*аудиторія в Україні становила 8 млн 250 тис. [1], що
приблизно дорівнює 1/6 населення країни. Але, незважаючи на дедалі більшу
комп’ютеризацію населення та збільшення користувачів мережею Інтернет, значна
кількість людей все ще не має змоги купити собі персональний комп’ютер або за
віковими обмеженнями не можуть навчитися ним користуватися, або в яких відсут*
ній достатньо якісний Інтернет*зв’язок.
Так, приблизна вартість персонального комп’ютера становить 2500–4000 грн.,
а річне підключення до мережі Інтернет — 600–1800 грн. Очевидно, що використо*
вування комп’ютера та Інтернету лише для відправлення та приймання електронних
повідомлень є достатньо дорогим.
Тому вищеназвані категорії людей для обміну персональною інформацією і досі
користуються послугами Укрпошти. За даними Укрпошти вартість пересилання про*
стого (непріоритетного) листа в межах України становить від 1,50 до 12,30 грн, а прі*
оритетного — від 4,30 грн до 39,70 грн залежно від його маси [2]. Укрпошта пропо*
нує послугу з пересилання електронних повідомлень [3], але вона є дуже дорогою —
0,45 грн за одне слово — та обмеженою у можливостях пересилання мультимедій*
них даних різних форматів.
Крім того, слід зазначити, що громадяни мають родичів та друзів, які мешкають
за межами України, для багатьох з яких єдиним джерелом спілкування також зали*
шається звичайна пошта. Вартість пересилання листів до іноземних держав стано*
вить від 0,50 до 15 дол. США (табл.1).
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Таблиця 1. — Порівняння найпоширеніших засобів листування
Послуга
Характеристика

Засоби звичайної
пошти (ЗЗП)

e+mail

е+Укрпошта

Вартість пересилання 1,50 грн до 39,70 грн
у межах України, від
0,5 до 15 дол. США поза
межі України залежно
від маси листа

оплата витраченого
Інтернет*трафіку для
відправки та прийому
електронного повідо*
млення

0,45 грн за 1 слово,
але не менше 10,80 грн.
Максимальна кількість
слів — 300

Попередні витрати

Придбання персональ* Придбання персональ*
ного комп'ютера, опла* ного комп'ютера, опла*
та Інтернет*трафіку
та Інтернет*трафіку

відсутні

Механізм доставки засобами Укрпошти засобами Інтернет
повідомлення
(наземного, водного
та повітряного пошто*
вого транспорту)

засобами Інтернет +
засобами Укрпошти
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Закінчення таблиці 1.
Послуга
Характеристика

Засоби звичайної
пошти (ЗЗП)

Час доставки

залежить від відстані
до адресату, механіз*
му доставки та кілько*
сті проміжних пунктів
пересилання
П е р е л і к м о ж л и в и х рукописний та друко*
послуг
ваний текст, фото*
графії
Доступність отриму*
вача до отриманого
повідомлення

e+mail

залежить від каналу залежить від каналу
зв'язку та завантаже* зв'язку
ності серверу

рукописний та друко*
ваний текст, фотогра*
фії, аудіо*, відеопові*
домлення,
доставка
листоно* обов'язковий доступ
шею, до запитання
до Інтернету через
персональний ком*
п'ютер
відсутнє
досягається засоба*
ми авторизації

Конфіденційність та
достовірність листу*
вання
Офіційність
наявне
листування

е+Укрпошта

відсутнє

рукописний та друко*
ваний текст

доставка листоно*
шею, до запитання

відсутнє

не відомо

Актуальність адреси перевіряється після перевіряється адреса перевіряється після
отримувача
відсилання листа
електронної скриньки відсилання листа
отримувача в процесі
відсилання листа

Отже, як бачимо з таблиці, великими перевагами електронних повідомлень
e*mail над листуванням ЗЗП та інших електронних повідомлень є миттєвість їх
доставки та відсутність пріоритетності, розширений перелік можливих форматів
даних, що пересилаються, можливість відправлення та отримання повідомлень, не
виходячи з дому. Основними ж недоліками пересилання електронних повідомлень
засобами e*mail у порівнянні із ЗЗП є відсутність офіційності листування, обов’язко*
вий доступ до мережі Інтернет для отримання повідомлення та обов’язковість знан*
ня адреси електронної скриньки одержувача. Вартість пересилання повідомлень як
ЗЗП, так і засобами е*mail залишається на достатньо високому рівні.
Існує нагальна необхідність у створенні нових послуг для вирішення зазначених
недоліків існуючих засобів листування. Тому для зменшення вартості послуг переси*
лання листів, спрощення механізму їх доставок та розширення переліку послуг Укр*
пошти, пропонуємо створення апаратно*програмного комплексу під назвою
«Поштовий кіоск» (АПК «ПшК») для пересилання електронних повідомлень.
Концептуально АПК «ПшК» має стати синтезом відомих та найпоширеніших
механізмів листування — ЗЗП та листування через e*mail, але набагато краще, ніж
існуючі засоби електронного листування, що пропонує Укрпошта.
Ще однією концепцією АПК «ПшК» буде те, що для відправлення та отримання
електронного повідомлення користувачам не обов’язково мати домашній персо*
нальний комп’ютер та доступ до мережі Інтернет, але разом із тим це зовсім не
вплине на можливості пересилання мультимедійних даних різних форматів. За наяв*
ності у користувача персонального комп’ютера та доступу до мережі Інтернет, він,
передплативши послугу «Медіа*Лист» в найближчому поштовому відділенні чи на
сайті Укрпошти, зможе відправляти та приймати будь*які електронні повідомлення
у формі М*листа на поштові адреси України, не виходячи з дому.
Концепція для АПК «ПшК» базується на впровадженні сучасних інформаційних
матеріалів (СІМ) для створення, накопичення та відображення сучасних мультиме*
дійних даних. Під СІМ розуміється сукупність даних різних типів, що дозволяють
максимально ефективно та наочно передати їх зміст [4]. Вирішення цієї проблем
потребує використання широкого спектра як суто технічних, так і програмних засо*
136

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

бів. Слід зазначити, що більшість наявних програмних засобів не можуть повністю
вирішити проблеми ефективного створення, накопичення та відтворення СІМ.
Апаратна основа комплексу «ПшК» може виступати як аналог відомим існуючим
мультимедійним кіоскам, створеним для поповнення електронних рахунків та здій*
снення грошових переказів, або він може бути розроблений спеціально для визна*
ченого переліку поштових послуг.

Рис. 1 — Архітектура АПК «ПшК»

АПК «ПшК» використовуватиме для створення електронних повідомлень М*ли*
стів (листи, телеграми, фотографії, аудіо*, відеоповідомлення та будь*які їх поєд*
нання) єдиний програмний продукт, який забезпечуватиме підтримання даних різ*
них типів (текстові, графічні, звукові), об’єднуючи їх у єдиний формат (рис. 1). Це
полегшуватиме процес листування, оскільки комп’ютеризованому користувачеві не
знадобиться постійно оновлювати програмне забезпечення власного комп’ютера
або свідомо відмовлятися від більш ефективних програмних продуктів.
Особливістю АПК «ПшК», на відміну від e*mail, буде те, що миттєві електронні пові*
домлення М*листи відправлятимуться на реальну поштову адресу отримувача, що
надає певні переваги. Для пересилання e*mail відправнику обов’язково необхідно
знати адресу електронної скриньки отримувача, яка часто має неявну форму, тобто не
містить ім’я та прізвища адресата. Засобами АПК «ПшК» відправник зможе надіслати
отримувачу електронне повідомлення, знаючи лише його фактичну поштову адресу.
Крім того, на відміну від можливостей ЗЗП, єдина центральна база поштових
адресів України відразу перевірятиме актуальність уведених даних адресата:
поштовий індекс, адресу, П.І.П. одержувача, що надає змогу збереження офіційно*
сті листування (рис. 2). Тобто за допомогою АПК «ПшК» можна буде відправити
будь*які офіційні листи (повістки в військкомат, суд, деклараційні відомості, запити
в державні установи тощо).
ПШК
«Медіа*Лист»
відправника

Форма
заповнення
адреси
одержувача

Сервер
поштового
відділення
відправника

Центральний
сервер з базою
поштових
адресів України

ПК відправника
При помилці введених
даних поштової адреси
отримувача
Рис. 2 — Перевірка актуальності введеної адреси отримувача

При виникненні певних помилок (неправильно введені поштовий індекс чи адре*
са, їх зміна) програма за допомогою підказок та вказівок допоможе правильно
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заповнити необхідні форми. Тим самим виключається можливість помилкового від*
правлення електронного повідомлення. Засобами ЗП на це витрачається значний
час, гроші та людські ресурси.
Уся вхідна та вихідна кореспонденція користувачів зберігатиметься в електрон*
ній комірці, що нагадує електронну скриньку e*mail. Кожній поштовій адресі відпові*
датиме одна електронна комірка з унікальним ідентифікаційним номером (рис. 3).

Рис. 3 — Маршрут доставки М+листа отримувачу

Після створення та перевірки адреси отримувача М*лист буде відправлено на
сервер поштового відділення відправника, де система управління обере маршрут
доставки М*листа, і за декілька хвилин він буде доставлений до найближчого пошто*
вого відділення одержувача через власну мережу Укрпошти або за допомогою
мережі Інтернет.
Для отримання М*листа користувачу через АПК «ПшК» або через власний персо*
нальний комп’ютер необхідно буде отримати доступ до власної електронної комірки,
пройшовши засоби автентифікації та ідентифікації (рис. 4), яка зобов’язуватиме кори*
стувача вводити відомі лише йому параметри для отримання прав доступу до своєї
електронної поштової комірки. Тим самим досягатиметься достовірність того, що лист
був відправлений чи прочитаний саме власником поштової електронної скриньки.
Отриманий М*лист система надішле до електронної комірки отримувача, після
чого адресат буде про це оповіщений.
Можливі такі варіанти оповіщення:
— доставка повідомлення листоношею;
— автоматичне пересилання повідомлення на зареєстровану одержувачем
реальну систему оповіщення (e*mail, SMS, ICQ тощо).
Стандартні листи чи телеграми можуть бути доставлені адресату листоношею як
звичайні, або він може самостійно переглянути їх через АПК «ПшК». Аудіо* та відео*
повідомлення одержувач може переглянути безпосередньо через кіоск, прийшовши
в найближче поштове відділення. За попередньою домовленістю між поштовими
відділеннями буде надано можливість організації відеозв’язку між абонентами.
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Вихідна
кореспонденція
Офіційні листи
Неофіційні листи
Підписка
на періодичні видання

Електронна поштова
комірка отримувача

e*mail

ICQ

Skype
MSN Messenger

Рис. 4 — Оповіщення адресата про отримане повідомлення

Комп’ютеризованим користувачам, які мають доступ до мережі Інтернет, буде
надано можливість зареєструвати свою електронну скриньку та інші персональні
засоби оповіщення, на які автоматично пересилатимуться повідомлення про отри*
мані на його ім’я М*листи. Відправляти ж будь*які електронні повідомлення на
поштові адреси України такі користувачі зможуть, не виходячи з дому.
Крім того, послуга «Медіа*Лист» буде дуже актуальною для іноземних громадян,
які також зможуть користуватися нею, замовивши її на сайті Укрпошти, і пересилати
електронні повідомлення в Україну з власного персонального комп’ютера.
Конфіденційність досягатиметься автоматичним шифруванням або кодуванням
повідомлень безпосередньо під час відправлення, які зможуть бути розшифровані
чи розкодовані лише під час перегляду отримувачем.
Для перешкоджання масових розсилок рекламного змісту всі грошові розрахун*
ки покладатимуться на відправника.
Висновки. Впровадження апаратно*програмного комплексу «Медіа*Лист»
дозволить розширити можливості звичайної пошти, спростити та покращити кому*
нікаційні можливості з віддаленими регіонами країни, заощадити час та кошти,
зменшити обіг паперових листів.
Основними перевагами «Поштового кіоску «Медіа*Лист» є такі:
— значне зменшення вартості послуг пересилання листів;
— наявність розширеного переліку можливих форматів даних, що пересилають*
ся, та послуг, що надаються;
— миттєвість доставки М*листів та відсутність пріоритетності;
— М*листи відправлятимуться на реальну поштову адресу отримувача;
— перевірка актуальності введених даних поштової адреси отримувача перед
відсиланням М*листа;
— збереження офіційності електронних повідомлень;
— збереження конфіденційності листування;
— комп’ютеризовані користувачі зможуть відправляти будь*які електронні пові*
домлення на фактичні поштові адреси України не виходячи з дому.
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В статье проанализированы существующие решения в области переписки, при6
ведены их недостатки и предложены пути их устранения. Представлена концепция
нового сервиса переписки электронными сообщениями на основе синтеза извест6
ных и распространенных механизмов переписки — средств обычной почты и пере6
писки через e6mail, а также сформулированы требования к такой технологии. Пока6
зано, что предложенная концепция имеет преимущества над существующими
средствами переписки.
Ключевые слова: электронные сообщения, средства переписки, М*лист, элек*
тронная ячейка.
The article analyzes the existing solutions in the correspondence, their weaknesses
and suggests ways of their elimination. It is offered the concept of the new service of
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correspondence of electronic messages based on the synthesis of well6known and most
common mechanisms of correspondence — the usual means of correspondence
through mail and e6mail, and also a requirements for such technology. Shown that the
proposed concept has advantages over existing means of correspondence.
Key words: electronic messages, means of correspondence, M*letter, electronic cell.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÒÀ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
²ÍÒÅÐÔÅÉÑÓ ÌÓËÜÒÈÌÅÄ²ÉÍÈÕ Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ²Â
Ç ÀÓÄ²Î-, Â²ÄÅÎÑÓÏÐÎÂÎÄÎÌ Ó ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ
ÇÀÊËÀÄÀÕ ²Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÅÐÂ²Ñ²Â
Розглянуто використання вже існуючих мультимедійних підручників, проведено
та досліджено їх будову, розробку, написання, створення. Застосовано власно роз6
роблені підручники з практичним нахилом під час проведення практичних занять
з відповідних дисциплін. Пропоную при створенні віртуальних кімнат для віддалено6
го, дистанційного обміну інформацією або проведенні навчання створювати Virtual
Private Network (VPN) і за основу взяти програмний продукт Hamachi або використо6
вувати вже існуючі веб6платформи чи вебінари для проведення відеоконференцій
з залученням мультимедійних підручників, презентацій тощо.
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Ключові слова: VPN, скрінкастинг, мультимедійний підручник, інтернет*портал,
комп’ютерна безпека, трафік, хостинг, онлайн*варіант, онлайн*перегляд, відеозв’я*
зок, локальний чат, соціальні мережі, віддалений доступ, аудіо*комунікативні засо*
би, візуально*спостережливі засоби, відеолекції.
Зворотний зв’язок при усному та віртуальному спілкування відіграє важливу
роль. Відеолекції, або, як прийнято називати, скрінкастинги, набирають величезну
популярність у сфері освіти. Особливістю Інтернету перед іншими каналами комуні*
кації є те, що комунікації можливі як з користувачами Інтернету (взаємодія між осо*
бами), так і з наданою інформацією (машинна взаємодія). Завдяки розвитку інтер*
активності Інтернету користувачі дістали можливість використовувати для спілку*
вання за допомогою Інтернету аудіовізуальні канали передачі інформації.

Рис. 1 — Процес розвитку сучасних технологій

Отже, згідно з рис. 1, прогрес рухає людство до нових технологій семимильними
кроками, тому в наш час можна більшу частину роботи пришвидшити за допомогою
електронних «девайсів» (e*book, нетбуки, субноутбуки, iPad, iPhone, смартфон, КПК,
планшетні лептопи, bluetooth, Wi*Fi, 3G, VSAT, CDMA, GPRS).
Багато хто ще пам’ятає, як, здається, в далекому вже минулому писали пером
і чорнилом. Комп’ютери і Інтернет повністю змінили усталене тисячоліттями читання
і правопис. «Процес учіння злитному письму досить трудомісткий і займає багато
часу, але користі від нього значно менше, ніж від опанування навичок набору тексту на
клавіатурі, що необхідніше тим, хто навчається в середній і старшій школі» [1]. Згідно
із ЗМІ, за кордоном взагалі поступово відмовляються від такого виду, як диктування,
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конспектування, занотовування, тобто фіксації інформації у паперовий вигляд за
допомогою фізичного руху тілом з використанням ручки, олівця. Їх вихід зі станови*
ща — це повна відмова від паперової роботи та паперової фіксації інформації шля*
хом фізичного навантаження, в подальшому інформацією можна буде обмінювати*
ся тільки в електронному вигляді. Зараз стає абсолютно зрозуміло, що перехід до
використання цифрових форматів для поширення медіа*даних є міною уповільненої
дії, здатною за певних обставин у короткі терміни повністю змінити звичні схеми
функціонування компаній, що працюють в індустрії звукозапису, кіно і видання дру*
карської продукції.

Рис. 2 — Процес конвертації паперового вигляду в електронний варіант
і одночасного використання електронного варіанта
сучасними технологіями (e+book’ами)

Згідно з рис. 2, основним каталізатором процесу стала поява і розвиток порта*
тивних комп’ютерів й іншої цифрової побутової техніки. Зусиллями виробників до
теперішнього часу можливість відтворення файлів із зображеннями, звуковими
і відеофрагментами реалізована у багатьох портативних електронних пристроях
і компонентах сучасної електроніки.
«Цифрова революція» не обійшла стороною й один із найдавніших різновидів
носіїв інформації — книги. Нині в Інтернеті функціонує велика кількість ресурсів, на
яких можна знайти електронні версії книг найрізноманітніших жанрів, а читання
книги на екрані КПК вже не сприймається, як щось надзвичайне. Текстова та графіч*
на інформації в електронному вигляді дозволяє реалізувати низку нових можливо*
стей, яких позбавлені паперові видання: перехресні посилання, контекстний пошук,
звернення до словників і довідників, підручників і рефератів і т. п. [5]. Крім того,
електронну книгу можна практично миттєво переслати у будь*яку точку планети.
Наприклад, книгу в електронному вигляді можна безкоштовно викачати з веб*сайту,
переслати друзям електронною поштою, записати на флеш*диск і т. д. Знайти по*
трібну цитату в електронній книзі набагато простіше, ніж у паперовому томі, так
само як і знайти незнайоме слово в тлумачному словнику або упізнати його пере*
клад, якщо книга написана на іноземній мові.
Один із найпоширеніших варіантів спілкування — це веб*конференції, які дозво*
ляють проводити презентації в онлайн режимі, спільно працювати з документами
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і додатками, переглядати сайти, відео, зображення. Для прикладу нижче наведемо
безкоштовні та платні веб*платформи із зручним інтерфейсом, побудовані за прин*
ципом відеоконференція та 30*денним безкоштовним випробним терміном:
— платформи, побудовані за принципом web*конференція: http://webmee*
tings.ru; www.tixeo.com; www.openmeetings.de; www.gotomeeting.com; www.yug*
ma.com; www.adobe.com/products/adobeconnect.html; http://webinar.ru;
— WizIQ — багатий набір інтуїтивних інструментів для онлайн*навчання та ство*
рення віртуальних класів, кімнат або «румів»;
— Nefsis, DimDim, OpenMeetings — інтерфейси насичені безкоштовним «open*
source» (відкрите джерело або доступ) сервісом для «screen sharing» (спільне вико*
ристання екрану) і «whiteboarding» веб*конференцій за умови, що DimDim пропонує
послуги свого ресурсу безкоштовно.
Найголовніше, що при проведенні відеоконференцій бажано залучати не більше
п’яти віддалених користувачів для уникнення в подальшому завантаження аудіо* чи
відеоканалу передачі.
Технічне впровадження. Враховуючи вищевказані гіперпосилання на веб*плат*
форми для проведення відеоконференцій, необхідно враховувати, що організація
локальної, а тим більше глобальної мережі, не завжди можлива. Якщо комп’ютери
підключені до Інтернету, її може замінити мережа віртуальна.
Про засоби для організації Virtual Private Network (VPN). З поширенням фай*
лообмінних сервісів (www.depositfiles.com, www.ex.ua, www.letitbit.net, www.rapidsha*
re.com, www.turbobit.net, www.upload.com.ua, www.utorrent.com) для багатьох кори*
стувачів необхідність об’єднання комп’ютерів в локальну мережу відпала. Проте все
ж існує чимало ситуацій, коли локальна мережа набагато зручніша за будь*який веб*
сервіс для обміну даними. Комп’ютери, об’єднані в мережу, легше адмініструвати,
на них можна швидко організувати доступ до спільних даних без необхідності вико*
ристання сторонніх сервісів, врешті*решт, по «локалці» просто зручно грати в ігри.

Рис. 3 — Мережеві пристрої разом з централізованим управлінням
з використанням програмного продукту Hamachi

Згідно з рис. 3, у деяких користувачів при словах «локальна мережа» відразу
виникає асоціація з кілометрами дротів, інші одразу уявляють Wi*Fi*роутер. Адже
локальна мережа буває ще й віртуальною. Virtual Private Network (VPN) може бути
організована між будь*якими комп’ютерами, підключеними до Інтернету. При цьому
фізично сполучати їх між собою не треба ні за допомогою крученої пари, ні за допо*
могою Wi*Fi, а це означає, що об’єднувані комп’ютери можуть бути в різних частинах
світу (хоча, звичайно, ніхто не заважає вам використовувати VPN для ПК, що стоять
в одній кімнаті).
Практичне впровадження. Під час упровадження в навчальний процес мульти*
медійних підручників з дисциплін «Технічне забезпечення інформаційної діяльності»,
«Інформаційні системи та мережі технологій» водночас провели спостереження:
ставлення реципієнта до мультимедійних підручників. У групі з 28 осіб — 78% пози*
тивно відреагували на нововведення, але 22% — через відсутність комп’ютера
вдома для повторного перегляду і закріплення матеріалу — негативно.
Виходячи з власного досвіду, вважаю, що при побудові мультимедійних підруч*
ників новизною є такі положення і результати: автор розробив і впровадив у нав*
чальний процес декілька мультимедійних підручників, в які було включено:
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— практичні і лабораторні роботи, побудовані за принципом відео*, аудіо запису,
де при цьому викладач присутній тільки як допоміжна особа для відповіді на можли*
ві питання; під час відеозапису було враховано темп і тембр голосу запису і час
пересування об’єктів для більшого розуміння реципієнтом;
— лекційна форма побудована за принципом «фреймів», які об’єднані перехрес*
ними гіперпосиланнями і оформлені анімованими ілюстраційними матеріалами
у вигляді схем, графіків;
— під час побудови мультимедійних підручників був врахования і взятий напрям
на зрозумілий контент для людей з особливими потребами [2].
Використання конвертерів у процесі роботи вже з готовим відеоматеріалом
допомагає перевести *.avi формат у набагато менший за розмірами *.flv або *.swf за
допомогою таких програмних продуктів: converter flv to avi, any video converter. Запис
відеопроекту можна виконати за допомогою програмних продуктів типу «freeware»
і платних, таких як: CamStudio, Jing!, UVScreen Camera, EZ Recorder, TipCam [3].
Проведена робота під час запису і використання методичних відеоматеріалів на
заняттях з будь*яких дисциплін дозволяє зробити такі висновки:
— відеоуроки створюють краще емоційне сприйняття студентами методичного
матеріалу;
— надають можливість наочно демонструвати виконання практичної роботи
в реальному часі;
— можливість багатократно демонструвати навчальний відеоматеріал в освіт*
ньому процесі;
— підвищують рівень самостійності виконання практичних робіт студентами;
— значно підвищують якість виконання практичних завдань.
Серед перспективних напрямів подальших досліджень залишається розробка
електронних навчально*методичних комплексів із залученням відеоуроків; методи*
ка розроблення і використання відеолекцій; удосконалення навчальних технологій
на базі відеометоду.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні Міністерство освіти і науки України
запроваджує в навчальний процес підручники у електронному вигляді. На сайті МОН
http://www.mon.gov.ua/pidruchniki10 кожен учень може завантажити собі підручники
у форматі *.rar. Наскільки ми знаємо, це файли формату архів, для їх відкриття вико*
ристовуємо ПЗ WinRar, а в архіві схований файл формату *.pdf, або Adobe Acrobat.
Для текстового редагування можна використати FineReader, PDF Transformer або
безкоштовне ПЗ з дисків журналу CHIP, або завантажити з їхнього офіційного сайту
www.chip.ua.
В українських школах триває експеримент з упровадження електронних підруч*
ників, якими в перспективі хочуть замінити паперові. Замість 5–6 підручників тепер
можна буде носити з собою 500*грамовий електронний підручник розміром жор*
сткого диску до від 70 до 300 Гігабайт, на який можна розмістити весь матеріал
в електронному вигляді, починаючи з 1 по 11 клас. Використання стілусу допоможе
прокручувати та робити вибір елементів читання, одним словом, пришвидшить
вибір та роботу учня*користувача.
Чом би не використовувати один із найпростіших способів — соціальну мережу,
де вільно можна поширювати он*лайн навчання у вигляді заманювання демовідео*
роликами друзів до себе на сторінку, додаючи їх на свою сторінку. Так на сьогодні
працюють магазини з продажу взуття, де в цьому разі немає необхідності створюва*
ти он*лайн магазин. У вигляді особистих фотографій ви викладаєте товар, у вигляді
«ніку» — назва вашого «бутіку», головне — додати до себе більше друзів, і піде лан*
цюгова реакція: друг — друзі друзів. Ось чому в соціальних мережах не відомо, хто
за «електронним другом» і гарною фотографією ховається.
Технічна сторона побудови мультимедійного підручника. Для створення
файлів формату mp3 використовується програмний продукт Sound Forge 10,
ImTranslator, який використовують як доповнення до браузеру Mozilla Firefox (недо*
лік ImTranslator — працює безпосередньо з веб*сайту і при підключеному з’єднанні
Інтернету), SAPI (Speech Application Programming Interface), який знаходить у стан*
дартних характеристиках Windows (Панель управління — Мова), Digalo, Text — To —
Speech (TTS) — програми, які озвучують текст і переводять їх у звукові стандарти
mp3 або wav, де одна лекція тривалістю 80 хвилин займатиме у форматі mp3 до 25
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мегабайт. На відміну від браузера Mozilla Firefox, браузер Opera використовує
команду «Промовити», яка при виділеному тексті озвучує його чоловічим або жіно*
чим голосом, що полегшує сприйняття для людей з вадами зору. Для графічних
файлів gif, jpeg, jpg, png, які в подальшому відіграватимуть роль графіків та схем,
використовувалися програмні продукти Adobe Photoshop, ScreenshotReader (вхо*
дить до пакету програмного продукту ABBYY FineReader), мета яких лежить у функції
«text — on — screen», і для створення файлів формату avi і flv програмний продукт
Pinnacle Studio або ідентичний йому програмний продукт (ПП), що входить до скла*
ду стандартного середовища Windows XP, — Windows Movie Maker, який за своїми
властивостями обмежений на відміну від ПП Pinnacle Studio. Іноді як допоміжний
використовували програмний продукт російського виробництва — «Горыныч» —
програмний продукт розпізнання російської мови, який під час коректного дикту*
вання у мікрофон переводив звуковий сигнал у літери, а з них у слова, які надалі
утворюють речення. Усім відомий програмний продукт «Govorilka» використовував*
ся для перекодування тексту в звуковий файл, але недоліком є правильність вибору
голосу супроводу.
Віддалене навчання і управління можна використовувати при наданні знання
людям з особливим потребами, які обмежені в пересуванні. Якщо виконувати вихід
у глобальну мережу Інтернет, то для конфіденційності каналу передачі пропоную
використовувати Teamviewer, який для захисту даних надає код і пароль, де при кож*
ному користуванні генерації відбуваються автоматично. Для віддаленого зв’язку
з опонентом краще використовувати Radmin, або стандартні функції Remote Des*
ktop Protocol (RDP), або платні версії програмних продуктів, таких як DameWare, pcA*
nywhere, Netop, UltraVNC, Remote Office Manager. Мета цих прикладних програм —
допомога в налаштуванні віддаленого комп’ютера користувача за умови, що один
комп’ютер налагоджений як клієнт, а інший — як сервер, який в результаті надає
зв’язок*з’єднання, — сервер*клієнт (викладач*студент). На відміну від попередніх
прикладних програм RDP не надає можливість перегляду дій підключеного комп’ю*
тера за діями підключеного користувача, що в деякій мірі зменшує безпеку даних.

Рис. 4 — «Скріншот» взятий з програмного продукту iTALC

Згідно з рис. 4, під час роботи в локальній мережі пропоную використовувати
iTALC, де при правильному налаштуванні можливо без додаткових технічних при*
строїв спроектувати на всі монітори аудиторії синхронне рухливе зображення. Ана*
логічним програмним продуктом локального призначення, на відміну iTALC, є NetOp
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School, призначений для організації навчання в комп’ютерних класах навчальних
закладів або спеціалізованих навчальних центрів. Використання NetOp School спро*
щує навчальний процес і дозволяє викладачеві проводити демонстрації на комп’ю*
терах студентів, не відходячи від свого комп’ютера. NetOp School може використо*
вуватися як платформа для віддаленого навчання.
Для навчальних цілей можна використовувати чати, форуми, електронне листу*
вання, але навіщо: якщо можна за допомогою веб*камери зібрати аудиторію і через
визначену веб*платформу, створивши віртуальну кімнату спілкування, перетворити
її в навчальне середовище для здобуття визначених тематикою знань. Але не варто
забувати, що під час участі у відеоконференції бажано обмежувати учасників за кіль*
кістю місць, починаючи від п’яти он*лайн підключень. Щоб уникнути звукових накла*
док (шуму), необхідно опонентам вимикати мікрофони.
Висновок. Як вважає В. Імбер, практика використання електронних підручників
показала, що студенти якісно засвоюють викладений матеріал. Якщо матеріал був
звуковим, то студент запам’ятовував близько 14% його обсягу. Якщо інформація була
представлена візуально — близько 13%. При комбінуванні впливу (зорового і слухово*
го) запам’ятовування підвищувалося до половини, а якщо студент залучався до актив*
них дій у процесі вивчення, то засвоюваність матеріалу підвищувалася до 75%.
На думку В. Імбера, основною метою мультимедійних практичних посібників
є надання реальної допомоги студентам в оволодінні або закріпленні знань. Такий
підхід дає можливість не лише поглибити знання і вміння орієнтувати студента в тих
або інших практичних ситуаціях, а й спонукає до творчого пошуку і осмислення
нових знань [4, с. 114].
Пропонуємо під час розроблення мультимедійних підручників звертати увагу на
основні складові компоненти, згідно з рис. 5.
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Рис. 5 — Основні компоненти при побудові мультимедійного підручника

Використання інформаційного середовища в навчальних цілях є абсолютно
новим і найбільш перспективним напрямом у системі вищої освіти. Змістовна осно*
ва масової комп’ютеризації навчального процесу в навчальному закладі пов’язана
з тим, що комп’ютер, передусім, є ефективним засобом оптимізації розумової праці
взагалі і в будь*якому його прояві зокрема, і як ні один інший технічний засіб здат*
ний активізувати самостійну роботу студентів. Водночас комп’ютерні технології
дають можливість глибше вивчити потенціал людини до засвоєння знань. Так, дані
про потенційні можливості людської пам’яті дозволили створювати нові і удоскона*
лювати існуючі комп’ютерні засоби навчання, істотно підвищити дружність інтер*
фейсу, вивчати закономірності засвоєння знань в умовах мультимедіа.
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Рассмотрено использование уже существующих мультимедийных учебников,
проведено и исследовано их строение, разработка, написание, создание. Приме6
нено собственные разработанные учебники с практическим наклоном во время
проведения практических занятий по соответствующим дисциплинам. Предлагаю
при создании виртуальных комнат для отдаленного, дистанционного обмена
информацией или проведении обучающих занятий создавать Virtual Private Network
(VPN) и за основу взять программный продукт Hamachi или использовать уже суще6
ствующие веб6платформы или вебинары для проведения видеоконференций
с привлечением мультимедийных учебников, презентаций и т.д.
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З часом Інтернет повністю витіснить паперові видання як клас, усі нові публікації,
підручники, ЗМІ (http://ht.ua/, http://www.chip.ua/) публікуватимуться тільки
в «онлайні» (в цілому 70% авторів і користувачів обирають хостинг своїх публікацій
і розміщення інформації в онлайн, враховуючи, що на написання і друк одного
підручника витрачається багато часу і матеріальних витрат, — це зменшить витрати
і в матеріальному і годинному просторі), там же відбуватиметься критичне обгово*
рення цієї інформації як професійними, так і простими користувачами у вигляді
форумів і чат*режимах [4, с. 115].

Ключевые слова: VPN, скринкастинг, мультимедийный учебник, интернет*пор*
тал, компьютерная безопасность, траффик, хостинг, онлайн*вариант, онлайн прос*
мотр, видеосвязь, локальный чат, социальные сети, удаленный доступ, аудио*ком*
муникативные средства, визуально*наблюдательные средства, видеолекции.
The use of already existent multimedia textbooks is considered, their structure, deve6
lopment, writing, creation, is conducted and investigational. It is applied own the worked
out textbooks with practical inclination during realization of practical employments on
corresponding disciplines. Offer at creation of virtual rooms for the remote, controlled
from distance exchange by information or realization of studies to create Virtual Private
Network (VPN) and for basis to take the software product of Hamachi or use already exi6
sting web6platform or вебінари for realization of video of conferences with bringing in of
multimedia textbooks, presentations.
Key words: screencasting, multimedia textbook, internet*portal, computer safety,
traffic, hosting, on*line*variant, on*line viewing, visual communication, local chat, social
networks, remote access, audio*communicative facilities, by*observant facilities.
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Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²
«ÏÐÎÃÐÀÌÍÀ ²ÍÆÅÍÅÐ²ß» ÄÎ ACM ICPC ÎË²ÌÏ²ÀÄ
Ç ÏÐÎÃÐÀÌÓÂÀÍÍß
У статті розглядається підготовка студентів Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна» (ЛІРоЛ) спеціальності «Програмна інженерія» у командних сту6
дентських турнірах з програмування формату ACM ICPC. Викладені правила, відмін6
ності від особистих змагань, особливості підготовки студентів в умовах зміни навчаль6
них планів спеціальності та переходу на кредитно6модульну систему оцінювання.
Ключові слова: олімпіада, програмна інженерія, ACM ICPC, навчальний робо*
чий план.
Постановка проблеми. В 2011 році вперше команди ЛІРоЛ комп’ютерних спе*
ціальностей брали участь у міжнародній студентській олімпіаді ACM ICPC. На пер*
шому, відбірному, регіональному етапі були зроблені деякі полегшення для учасни*
ків команд з метою популяризації заходу та врахування особливостей вищої освіти
України. Але вже наступні етапи відбуватимуться за міжнародними правилами [5].
Тому виникло питання готовності студентів ВНЗ до повноцінної участі у цих змаган*
нях та боротьбі за призові місця.
Мета. Вивчити основні аспекти підготовки та участі в ACM ICPC олімпіадах. Виз*
начити шляхи підвищення якості викладання окремих дисциплін, уведення спецкур*
сів та окремих тем для кращої підготовки студентів для участі в командних змаган*
нях із програмування.
Завдання. Розглянути та проаналізувати сучасний стан справ у навчанні студен*
тів спеціальності «Програмна інженерія» ЛІРоЛ (відповідність навчальних планів,
ОКХ, ОПП, наявність спецкурсів тощо) з точки зору готовності їх до повноцінної уча*
сті у студентських командних олімпіадах із програмування. Розробити рекомендації
та враховувати їх при викладанні дисциплін циклу «Computer science» майбутнім
програмістам.
Олімпіади з програмування та математики отримали в Україні та світі широку
популярність. Командний чемпіонат світу з програмування серед студентів ACM ICPC
проводиться з 1989 року. Ці олімпіади дозволяють виявляти здібності із програму*
вання та математики, працювати в стресових ситуаціях в обмежених часових рамках.
Правила проведення цих змагань [5] передбачають командну, а не індивідуальну,
участь. Команда складається із трьох учасників, їм надається один комп’ютер, на
якому за 3–5 годин треба розв’язати до двадцяти задач різної складності. Правиль*
ність розв’язання задачі перевіряється на спеціальному сервері, який компілює
присланий розв’язок та перевіряє його валідність на закритому для учасників набо*
рі вхідних даних. При оцінюванні враховується, чи задача розв’язана, та з якої спро*
би і коли це здійснено. Частково розв’язаних задач у форматі таких олімпіад не
існує. Самі олімпіади проходять у декілька етапів, від відбірного регіонального до
міжнародного фіналу. Чим вищий етап — тим складніші завдання. Лише на найниж*
чому рівні допускаються умови задач національними мовами, робоча мова олімпіа*
ди — англійська. Є перелік підтримуваних мов програмування, на початкових етапах
підтримується компілятор Free Pascal. Для всіх команд*учасників ведеться єдиний
міжнародний реєстр. За проведення кожного етапу відповідають вибрані організа*
торами ВНЗ*координатори. Фінансують змагання спонсори, цікавою особливістю
є той факт, що виступають спонсорами великі корпорації сфери інформаційних тех*
нологій, і між ними точиться боротьба за право фінансувати олімпіаду. Така зацікав*
леність зрозуміла, адже переможці олімпіади отримують запрошення до співпраці із
спонсорами, а інтелектуальний потенціал у переможців надзвичайно великий.
Спочатку олімпіади ACM ICPC проходили лише між американськими командами.
Згодом змагання стали міжнародними, ще пізніше до них приєдналися країни Східної
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Європи та колишнього СРСР. Команди колишніх соціалістичних держав зразу стали
фаворитами цих олімпіад нарівні із США, а тепер і Китаєм, і не раз ставали перемож*
цями. Причини успіху команд із Росії, України та Східної Європи — високий рівень під*
готовки в галузі точних наук, національні традиції при підготовці програмістів.
Той факт, що змагання є командними, а не індивідуальними, наближає формат
олімпіад до практики розробки програмного забезпечення, тому що сучасні продук*
ти програмної інженерії є складними програмними системами, які просто неможли*
во створити одній людині. Потрібна командна робота, розподіл обов’язків, система
координації дій та психологічна сумісність членів команди як розробників програм*
ного забезпечення, так і учасників ACM ICPC олімпіади.
Існує справедлива критика щодо значущості перемоги в ACM ICPC, адже майже
ніхто із переможців не став всесвітньо відомим програмістом, не розробив техноло*
гії, яка б стала революційною або привела до значних змін у програмних розробках.
Прихильники олімпіад кажуть, що необов’язково переможець повинен стати новим
Фон Нейманом, йому достатньо підняти загальний рівень програмних розробок,
розв’язати поставлені задачі, розробити алгоритми та методи, використовуючи
виявлений на таких олімпіадах інтелектуальний потенціал.
Особливістю викладання дисциплін циклу «Computer science» в ЛІРоЛ є базуван*
ня на шкільному курсі інформатики, який передбачав вивчення програмування на
мові Pascal. На жаль, у шкільній освіті України помітна тенденція (на рівні стандартів
освіти та фактичного стану справ) до вивчення учнями лише прикладних програм та
підвищення загальної комп’ютерної грамотності без вивчення основ алгоритміки та
програмування взагалі. Тому на молодших курсах потрібно навчити майбутніх про*
грамістів основ програмування, тоді як раніше базові поняття були знайомі їм ще зі
школи. Така тенденція спостерігається, незважаючи на те, що комплектація шкіл
комп’ютерами, викладачами інформатики, і просто вчителями*кваліфікованими
користувачами ЕОМ постійно збільшується.
В олімпіадах стандарту ACM ICPC основні мови програмування — Java та C++. Це
повністю об’єктно*орієнтовні мови. Відповідні модулі, в яких викладаються вказані
мови програмування, в ЛІРоЛ починають вивчатися на старших курсах, а базові осно*
ви алгоритміки — на молодших. Такий розрив зумовлює труднощі при наборі команд
програмістів. Зокрема, важко сформувати команду для АСМ олімпіади із студентів
другого курсу (якщо до навчання у виші вони ніколи не займалися програмуванням),
тому що володіють вони лише базовими навичками програмування на мовах високо*
го рівня при хорошій підготовці з теорії алгоритмів (або навпаки, залежно від вишу).
Приблизно до 2005 року, ще до появи спеціальності «Програмна інженерія», увагу
при викладанні на молодших курсах спеціальностей «Інформатика» та «Програміст
прикладний» звертали саме на математичну складову комп’ютерних дисциплін.
Зокрема, посилено вивчалася теорія алгоритмів, дискретна математика, структури
даних, пошук та впорядкування інформації, теорія графів. Це не значить, що в тепе*
рішніх навчальних планах такі розділи та дисципліни відсутні. Але раніше вивчення
саме таких дисциплін становило левову частку отриманих у ВНЗ знань та вмінь май*
бутніми програмістами. Мови програмування високого рівня, технології баз даних та
парадигми програмування, засвоєння прикладних програм викладалося на початко*
вому та середньому рівнях, тому що прогрес в інформаційних технологіях рухався
надто швидко, щоб, ґрунтовно вивчивши якусь одну частину інформатики, в подаль*
шому можна було хоча б десять років не оволодівати новими прийомами та засобами,
розв’язуючи поставлені задачі вже напрацьованими методами у вибраній предмет*
ній галузі. Також тоді ще програмної інженерії як фаху фактично не було, організація
її саме тривала, відомо про це було лише із праць учених та практиків, конференцій
та професійних об’єднань, поширених переважно за кордоном.
Оскільки подальший шлях розвитку інформаційних технологій тоді ще не був до
кінця зрозумілий, особливо на пострадянському просторі, переобтяженому закриті*
стю, ізольованістю та власними традиціями розвитку інформаційних технологій, то
студентів прагнули навчити «вміти все потроху», аби вже на конкретному місці робо*
ти, застосовуючи набутий базис знань, оволодіти специфічними навичками програ*
міста у вибраній предметній галузі (мовою програмування, готовими бібліотеками,
спеціальними алгоритмами, прикладними програмами, середовищами розробки,
операційними системами тощо).
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Зараз, при подальшому розвитку глобалізації, просто необхідно навчати май*
бутніх програмістів тому, що вимагає ринок розробки програмного забезпечення,
і не тільки України, а й усього світу. Яскравою тенденцією розвитку сфери інформа*
ційних технологій є перетворення програмування в інженерний фах із усіма випли*
ваючими наслідками, такими як скорочення часу та вартості розробки, зміщення
акценту до підтримки продукції, стандартизація та сертифікація засобів та способів
програмування. Саме тому Міністерством освіти та науки України розроблено
стандарт спеціальності «Програмна інженерія», і саме за ним здійснюється підго*
товка майбутніх програмістів. Одним із наслідків такого підходу є зменшення годин
на викладання фундаментального циклу дисциплін із відповідним збільшенням на
вивчення промислових методів та засобів програмної інженерії. А перехід до кре*
дитно*модульної системи навчання збільшив кількість дисциплін вибору ВНЗ та
вибору студента, які, зрозуміло, прагнутимуть навчити майбутніх фахівців тому, що
є конкурентоспроможним та користується попитом у роботодавців на цей момент
у цьому місці в цих умовах.
Провівши детальніший аналіз навчальних планів за 2010–2011 навчальний рік,
ОКХ та ОПП спеціальності «Програмна інженерія», можна зробити висновки, що для
підготовки майбутніх учасників ACM ICPC олімпіад порядок та рівень викладання
у будь*якому виші, який дотримується стандартів Міністерства освіти та науки Укра*
їни, достатній для участі в таких змаганнях. Але якщо не проводити додаткових
занять із учасниками, то, як правило, в наступному турі змагань команда участі
взяти вже не зможе.
Для успішної підготовки до студентських олімпіад з програмування необхідно
проводити спеціальну підготовку викладання окремих дисциплін. Наприклад, при
розробленні курсу з теорії алгоритмів для студентів другого курсу тематика курсу
добре узгоджується з колом проблем і завданнями, пропонованими на олімпіадах
ACM. Тому під час вивчення цього предмета можна було б розв’язувати частину зав*
дань з олімпіад ACM як домашні завдання (з попереднім поясненням) та проводити
змагання серед студентів за правилами, подібними до правил АСМ. Джерел із таки*
ми завданнями чимало, завданням викладача є лише їх підбір та прив’язка до окре*
мих тем предмета. Умови більшості завдань пов’язані із ситуаціями у реальному
житті, тому, зазвичай, викликають інтерес у студентів. Подібним чином можна діяти
і під час вивчення окремих тем, наприклад, алгоритмів наближення функцій, алго*
ритмів сортування та пошуку, структур даних, логічного програмування тощо.
Жоден стандарт, проте, не передбачає навчання студентів*програмістів пра*
вильному логічному мисленню, вмінню шукати нестандартні розв’язки поставлених
задач, правильному вибору умови та преамбули поставленої задачі. Цьому можна
навчити лише на спецкурсі, на якому б і здійснювалась підготовка майбутніх учасни*
ків олімпіади. Практика показує, що далеко не кожен майбутній програміст може
бути таким учасником, в першу чергу через психологічні особливості, наприклад,
відсутність лідерських якостей, слабку мотивацію до розв’язання алгоритмічних,
а не практичних, задач, прагнення використовувати лише відомі методи для розв’я*
зання поставленої задачі тощо. Тому команди, як правило, складаються із учасників,
які цікавились програмуванням ще зі школи, мають досвід участі у шкільних змаган*
нях з точних наук, програмування. Для їхньої підготовки потрібне поглиблене викла*
дання вузькоспеціалізованих питань теоретичних основ програмування.
Така підготовка може бути виконана (і виконується) кваліфікованим викладачем
відповідної дисципліни із практичним навичками тренера команди ACM*олімпіади
у форматі індивідуальної роботи студента в кредитно*модульній системі навчання.
Отже, головним завданням таких тренерів команд є пошук талановитих студентів,
які бажали б взяти участь у змаганнях з програмування.
Проблемою з точки зору підготовки майбутніх учасників ACM*олімпіад є суттєво
зменшений обсяг вивчення базових питань основ програмування, дискретної мате*
матики тощо. Адже тепер треба окремо пояснювати учасникам, наприклад, алго*
ритми роботи із графами, тоді як раніше вони детально вивчалися в курсі дискрет*
ної математики (виключеної із цьогорічних навчальних планів), а зараз є частиною
предмета «Алгоритми та структури даних». Від викладення та засвоєння студентами
саме останнього предмета залежить уся підготовка учасників олімпіад, що ставить
високі вимоги до викладача, який читає цей курс.

В статье рассматривается подготовка студентов ЛИРоЛ Университета «Украи6
на» специальности «Программная инженерия» в командных студенческих турнирах
по программированию формата ACM ІCPC. Изложены правила, отличие от личных
соревнований, особенности подготовки студентов в условиях изменения учебных
планов специальности и перехода на кредитно6модульную систему оценивания.
Ключевые слова: олимпиада, программная инженерия, ACM ІCPC, учебный
рабочий план.
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Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження мають сенс,
тому що участь та перемоги в олімпіадах допомагають підготовці фахівців комп’ю*
терних технологій, допомагають орієнтуватися в міжнародних тенденціях розвитку
інформаційних технологій, працевлаштуванню студентів.
Висновки. Нині навчальні плани [6] досить добре передбачають вивчення всіх
дисциплін циклу «Computer science» для повноцінної участі в ACM ICPC. Але потріб*
но ввести деякі нові теми в існуючі дисципліни, спецкурс з підготовки до розв’язан*
ня складних алгоритмічних завдань, підвищити загальний рівень викладання дисци*
плін математичного циклу.

In the article are deals with the preparation of students LIRoL University «Ukraine»
specialty «Software Engineering» in team tournaments student programming format of
ACM ICPC. Rules are different from individual events, especially training of students in
a changing curriculum and the transition to specialty credit6based modular assessment.
Key words: Olympics, software engineering, ACM ICPC, educational work plans.
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Метою цієї статті є опис та аналіз процесу тестування програмного забезпечен6
ня, широке використання тестування для покращення якісного кінцевого продукту.
Ключові слова: тестування, програмний продукт, програмне забезпечення,
якість програмного забезпечення, життєвий цикл ПЗ.
Якість програмного продукту характеризується набором властивостей, що виз*
начає, наскільки програмний продукт відповідає вимогам зацікавлених сторін,
таких як замовник продукту, розробники й тестувальники продукту, інженери під*
тримки, співробітники відділів маркетингу, навчання й продажів. Кожний із учасни*
ків може мати різне уявлення про продукт і про те, наскільки висока якість. Таким
чином, тема якості продукту на сьогодні є актуальною. Тестування є одним із най*
більш відомих способів забезпечення якості розробки програмного забезпечення
й входить до набору ефективних засобів сучасної системи забезпечення якості
програмного продукту.
Для того щоб збільшити обсяг перевірок і підвищити якість тестування, забезпе*
чити можливість повторного використання тестів при внесенні змін у ПЗ, застосову*
ють засоби автоматизації тестування.
Об’єктом дослідження є визначення та класифікація основних підходів і понять
процесу тестування та автоматизованого тестування ПЗ.
Мета дослідження — аналіз і систематизація існуючих підходів до процесу тесту*
вання ПЗ в контексті Життєвого Циклу Програмного Забезпечення, класифікація
систем автоматизованого тестування.
Актуальність теми автоматизації процесу тестування ПЗ є досить очевидною,
оскільки згідно зі статистикою до 60% часу (а відповідно й коштів) при розробці ПЗ
витрачається саме на тестування й наступне виправлення знайдених помилок.
Таким чином, автоматизація процесу тестування може значною мірою покращити
якість програмного продукту шляхом збільшення обсягів тестових перевірок, а та*
кож прискорити сам процес контролю якості без залучення додаткових ресурсів.
Аналізуючи інформацію, можна зустріти зовсім протилежні думки про значення
тестування в нових процесах розробки, і його важливість для системи забезпечення
якості в цілому. Одні говорять, що в сучасних умовах тестування є здебільшого
непотрібним, що нові методи проектування й розробки ПЗ в поєднанні з методами
забезпечення якості на ранніх етапах розробки самі по собі гарантують одержання
якісного продукту, що традиційне тестування є неефективною тратою коштів, що не
дає результату для підвищення якості продукту, і водночас відкладає вихід продукту
на ринок. Інші вважають, що нові методи розробки ПЗ й управління проектами вима*
гають нових методів тестування, що в нових умовах виникають нові ризики й нові
види помилок у ПЗ, і тому значення тестування зростає, що ефективність новітніх
методів забезпечення якості часто переоцінюється, і вказують при цьому на зазначе*
не користувачами загальне зниження надійності комерційного ПЗ в останні роки [1].
Більшість керівників і розробників починають розуміти важливість процесу тесту*
вання для підвищення якості програмних систем. Тестування із прикладного проце*
су з невисоким пріоритетом переходить у розряд особливо важливих процесів, чий
життєвий цикл починається паралельно з розробкою програмних систем.
Дуже часто при розробці програмного забезпечення виникає одна з двох про*
блем: або якість розробленого продукту набагато нижча за мінімальні вимоги, або
витрати на тестування перевершують усі допустимі межі. На жаль, буває й так, що
обидві проблеми існують одночасно. І грошей на тестування витрачено багато,
а якості так і не домоглися. Однією з причин такої ситуації є об’єктивна складність
процесу тестування ПЗ. Під словом тестування може ховатися безліч дій, спрямова*
них на рішення різноманітних завдань, а саме: запуск і виконання програми з метою
перевірки відсутності помилок, оцінка продуктивності, контроль наявності й повно*
ти документації та якості прийнятих проектних рішень[2].
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Тестування в життєвому циклі розробки ПЗ. Нині використовують ітеративні
процеси розробки ПЗ. Одним із прикладів такого підходу є RUP. При використанні
ітеративного підходу тестування перестає бути процесом, що запускається після
того, як програмісти написали весь необхідний код. Робота над тестами починаєть6
ся із самого першого етапу виявлення вимог до майбутнього продукту й тісно інте6
грується з поточними завданнями, що спонукає до створення нових вимог для
тестувальників. Їхня роль не зводиться просто до виявлення помилок якомога пов6
ніше і якомога раніше. Вони повинні брати участь у загальному процесі виявлення
й усунення найбільш істотних ризиків проекту. Для цього на кожну ітерацію визнача6
ється мета тестування й методи її досягнення. Наприкінці кожної ітерації визнача6
ється, наскільки ця мета досягнута, чи потрібні додаткові випробування, і чи не по6
трібно змінити принципи й інструменти проведення тестів [2]. У свою чергу, кожний
виявлений дефект повинен пройти через свій власний життєвий цикл. Дефект зано6
ситься в базу дефектів. Аналітик визначає, чи не є він повтором внесеного раніше
дефекту. Чи дійсно він є дефектом? Керівник затверджує виконавця, який приступає
до усунення дефекту відповідно до пріоритету призначеного дефекту. Тестувальник
повторює виконання тесту й переконується (або не переконується) в усуненні
дефекту. Суворе дотримання життєвого циклу дефекту дозволяє істотно поліпшити
керування проектом, а також якість створеного продукту [3].
Еволюція поняття якості ПЗ. Що таке якісне програмне забезпечення? Якщо
запитати про це досить широку групу людей, що мають справу з розробленням про*
дажем і використанням ПЗ, можна отримати такі відповіді: — легко використовува*
ти; — висока продуктивність; — немає помилок; — можна використати на різних
платформах; — може працювати 24 години на добу й 7 днів на тиждень; — легко
додавати нові можливості; — задовольняє потреби користувачів.
Всі ці відповіді виділяють характеристики, важливі для конкретного користувача,
розробника ПЗ або групи таких осіб. Однак для підвищення ступеня задоволення
всіх користувачів ПЗ, для досягнення ним стабільного становища на ринку й підви*
щення потенціалу розвитку важливо враховувати всі характеристики. Таким чином,
якість ПЗ може бути описана великою кількістю різнорідних характеристик. Вихо*
дить, поняття якості програми багатопланове й може бути виражене адекватно тіль*
ки деякою структурованою системою характеристик або атрибутів. Така система
характеристик називається моделлю якості [4].
Якість ПЗ за Макколом. Першою широко відомою моделлю якості ПЗ стала
запропонована в 1977 р. Макколом й іншими модель.
У ній характеристики якості розділені на три групи:
— фактори (factors), що описують ПЗ з позицій користувача та заданих вимог;
— критерії (criteria), що описують ПЗ з позицій розробника й задаються як цілі;
— метрики (metrics), що використовуються для кількісного опису й вимірювання
якості.
Фактори якості, яких було виділено 11, групуються в три групи відповідно до роду
роботи людей з ПЗ. Отримана структура зображується у вигляді трикутника Маккола.
Критерії якості — це числові рівні факторів, поставлені як цілі при розробці.
Об’єктивно оцінити або виміряти фактори якості досить важко. Тому Маккол викори*
став метрики якості, які дозволяють легше вимірювати й оцінювати. Оцінки за шка*
лою набувають значень від 0 до 10. Метрики якості:
— зручність перевірки на відповідність стандартам (auditability);
— точність управління й обчислень (accuracy);
— ступінь стандартності інтерфейсів (communication commonality);
— функціональна повнота (completeness);
— однорідність використовуваних правил проектування й документації (consi*
stency);
— ступінь стандартності форматів даних (data commonality);
— стійкість до помилок (error tolerance);
— ефективність роботи (execution efficiency);
— розширюваність (expandability);
— широта сфери потенційного використання (generality);
— незалежність від апаратної платформи (hardware independence);
— повнота протоколювання помилок й інших подій (instrumentation);

153

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

—
—
—
—
—
—
—
—

модульність (modularity);
зручність роботи (operability);
захищеність (security);
самодокументованість (selfdocumentation);
простота роботи (simplicity);
незалежність від програмної платформи (software system independence);
можливість порівняння проекту з вимогами (traceability);
зручність навчання (training).

Рис. 1.1 — Трикутник Маккола

Кожна метрика впливає на оцінку декількох факторів якості. Числове вираження
фактора являє собою лінійну комбінацію значень метрик, що впливають на нього.
Коефіцієнти вираження визначаються по*різному відповідно до різних організацій,
команд розробки, видів ПЗ [4].
Якість ПЗ за Боемом. В 1978 р. Боем запропонував свою модель, власне кажучи,
вона являла собою розширену модель Маккола. Атрибути якості класифікуються за
способами використання ПЗ (primary use).
Визначено 19 проміжних атрибутів (intermidiate construct), що включають всі 11
факторів якості за Макколом. Проміжні атрибути розділяються на примітивні (primi*
tive construct), які у свою чергу можуть бути оцінені на основі метрик.
На додаток до факторів Маккола атрибути якості за Боемом включають таке:
ясність (clarity), зручність внесення змін (modifiability), документованість (documen*
tation), здатність до відновлення функцій (resilience), зрозумілість (understandability),
адекватність (validity), функціональність (functionality), універсальність (generality),
економічну ефективність (economy) [4].
Модель якості ПЗ ISO 9126. У 1991 р. стандартною була прийнята модель якості
ПЗ ISO 9126. Ця модель не є прямим розширенням раніше запропонованих. У ній
оцінка якості ПЗ заснована на таких характеристиках:
— мета (goals) — те, що ми хочемо бачити в ПЗ;
— атрибути (attributes) — властивості ПЗ, що показують наближення до мети;
— метрики (metrics) — кількісні характеристики ступеня наявності атрибутів.
Виділено шість цілей: функціональність (functionality), надійність (reliability), прак*
тичність або зручність використання (usability), ефективність (efficiency), супро*
воджуваність (maintainability), мобільність (portability). В 2001 р. цей стандарт був
переглянутий і розширений. У нього було додано шість додаткових атрибутів якості:
привабливість як атрибут практичності й ступінь відповідності стандартам. Повний спи*
сок атрибутів якості ПЗ за стандартом ISO 9126: функціональність; надійність; прак*
тичність, зручність використання; ефективність; супроводжуваність; мобільність.
154

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

У 1990 р. стандартом ISO прийняте таке визначення тестування.
Тестування — це спостереження за функціонуванням ПЗ у специфічних умовах
з метою визначення ступеня відповідності ПЗ вимогам до нього.
Це визначення показує, що тестування саме по собі не змінює ПЗ та тестування
може служити методом контролю якості ПЗ, а саме тих його характеристик, які про*
являються при функціонуванні ПЗ. Незважаючи на істинність твердження, тестуван*
ня здатне змінити якість ПЗ в тій його частині, що належить до сприйняття ПЗ заці*
кавленими особами.
Порівняємо тепер тестування з іншими методами оцінки якості ПЗ.
Тестування: функціональне тестування (functional tetsing); структурне тестуван*
ня; лабораторне тестування (laboratory testing); тестування продуктивності (perfor*
mance testing).
Вивчення документів з метою пошуку проблемних місць і перевірки відповідності
стандартам, стилям: цілеспрямоване вивчення коду (code inspection); цілеспрямо*
ване вивчення документації (documents inspection);
Формальний аналіз: формальний доказ властивостей ПЗ (formal verification);
аналіз алгоритмічної складності (complexity analysis).
Аналіз: автоматичний аналіз коду (static analysis); аналіз властивостей ПЗ; аналіз
архітектури проекту (architecture review, design review); аналіз процесів розробки
(process analysis).
Виміри: визначення метрик ПЗ; вимірювання продуктивності (benchmarks);
моделювання, використання моделей для оцінки властивостей ПЗ: моделі викори*
стання (usability model); моделі надійності (reliability model); моделі функціонування.
Проаналізуємо перераховані методи оцінки якості, порівнявши їх з атрибутами
якості за стандартом ISO 9126 і з об’єктами застосування, якими виступають різні
документи, що представляють ПЗ. Розглянемо такі види документів: програмний
код; вихідний код мовою програмування високого рівня; формальні моделі ПЗ різ*
ного роду; проектна документація на природних мовах; документація користувача.
Таблиця 1.1 порівнює методи оцінки якості ПЗ з атрибутами якості й різними вида*
ми документів.
Таблиця 1.1 — Методи оцінки атрибутів якості
Атрибути якості

Програмний код

Вихідний
код

Моделі

Проектна
Користувацька
документація документація

Придатність

Функціональне
тестування

Перевірка
коду

Перевірка на
моделі

Вивчення
документів

Точність

Функціональне
тестування

Аналіз
коду

Формальний
аналіз

Аналіз
документів

Здатність
до взаємодії

Тестування на
відповідність

Аналіз
коду

Вивчення
документів

Вивчення
документів

Вивчення
документів

Відповідність
стандартам
і правилам

Тестування на
відповідність

Перевірка
коду

Вивчення
документів

Вивчення
документів

Вивчення
документів

Захищеність

Тестування
захищеності

Аналіз
коду

Перевірка на
моделі,
формальний
аналіз

Аналіз
документів

Зрілість

Навантажувальне
тестування

Вивчення
документів

Перевірка на
моделі

Стійкість
до відмов
Здатність до
відновлення
Відповідність
стандартам
надійності
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Закінчення таблиці 1.1.
Вихідний
код

Програмний код

Зрозумілість

Тестування

Побудова
прототипу

Аналіз
документів

Вивчення
документів

Зручність
навчання

Тестування

Побудова
прототипу

Аналіз
документів

Вивчення
документів

Працездатність

Тестування

Побудова
прототипу

Аналіз
документів

Вивчення
документів

Привабливість

Тестування

Побудова
прототипу

Аналіз
документів

Вивчення
документів

Відповідність
стандартам
практичності

Тестування на
відповідність

Вивчення
документів

Вивчення
документів

Формальний
аналіз

Аналіз
документів

Аналіз коду, Формальний
профілювання
аналіз

Аналіз
документів

Тимчасові
характеристики
Використання
ресурсів
Відповідність
стандартам
ефективності

Тестування
й вимірювання
продуктивності
Тестування
продуктивності,
профілювання

Моделі

Проектна
Користувацька
документація документація

Атрибути якості

Аналіз коду

Тестування й
вимірювання
продуктивності

Аналіз
документів

Аналізованість

Аналіз
коду

Аналіз
документів

Змінюваність

Аналіз
коду

Аналіз
документів

Стабільність

Аналіз
коду

Аналіз
документів

Контроль

Аналіз
коду

Аналіз
документів

Відповідність
стандартам
супроводження

Перевірка
коду

Аналіз
документів

Адаптованість

Тестування

Аналіз
коду

Аналіз
документів

Вивчення
документів

Установлюваніс
ть

Тестування

Аналіз
коду

Аналіз
документів

Вивчення
документів

Сумісність

Тестування

Перевірка
коду

Аналіз
документів

Вивчення
документів

Зручність
заміни

Тестування

Аналіз
коду

Аналіз
документів

Вивчення
документів

Відповідність
стандартам

Тестування на
відповідність

Перевірка
коду

Аналіз
документів

Вивчення
документів

Ця таблиця показує, що тестування є практично єдиним способом перевірки яко*
сті ПЗ, який можна застосувати до програмного коду — кінцевого продукту процесів
розробки ПЗ. Тільки для оцінки характеристик продуктивності, крім тестування,
можна використати інші методи.
Для більшості комерційного ПЗ його програмний код і користувацька документація
є єдиними документами, доступними кінцевим користувачам. Оскільки відповід*
ність між дійсними властивостями програм і їхнім описом у документації користува*
ча сама по собі вимагає перевірки, тестування виявляється єдиним надійним засо*
бом оцінки якості ПЗ з погляду кінцевого користувача. Воно не може бути замінено
жодним із інших зазначених методів контролю якості.
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Целью данной статьи является описание и анализ процесса тестирования про6
граммного обеспечения, широкое использования тестирования для улучшения
качественного конечного продукта.
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Не відкидаючи необхідності розвитку подібних методів і їх застосування на прак*
тиці, мається на увазі, що результат буде якісним тільки за правильного застосуван*
ня відповідних методів. Розробка ПЗ є одним із найскладніших процесів, що вклю*
чає в себе різні види діяльності, зокрема, переведення неформальних вимог до ПЗ
у формальні моделі й код, написаний на формальних мовах. Остання обставина
тягне за собою безліч невизначеностей у розробці ПЗ, що сприяють появі численних
помилок, які складно відшукати.
Навіть у тому разі, якщо рівень якості досягнутий у користувацькій, проектній
документації і у вихідному коді та підтверджений моделюванням, трансляція вихід*
ного коду ПЗ на цільовій платформі, поряд з іншими програмами, здатні внести без*
ліч непередбачуваних дефектів і значно понизити якість ПЗ, у його сприйнятті кінце*
вим користувачем [5].
Отже, тестування є одним із найважливіших методів контролю якості ПЗ, і прак*
тично єдиним із доступних кінцевим користувачам. Проаналізована інформація
показує, що жоден із відомих методів і будь*яка їхня комбінація не здатні повністю
замінити тестування, оскільки тільки тестування дозволяє одержати оцінки якості
програмного коду.

Ключевые слова: тестирование, программный продукт, программное обеспе*
чение, качество программного обеспечения, жизненный цикл ПO.
The purpose of this article is description and analysis of process of testing of softwa6
re, wide use of testing for the improvement of receipt of the high quality product.
Key words: testing, software product, software, quality of software, life cycle of SP.
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М. Ю. Мороз

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÄÎÑÒÓÏÀ
Ê ÁÎËÜØÎÌÓ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÓ ÔÀÉËÎÂ Â ÂÅÁ-ÑÐÅÄÅ
Статья рассматривает проблему хранения большого количества файлов в веб6
среде и предлагает решение для хранения файлов на основе распределеной хэш6
таблицы.
Ключевые слова: хранение файлов, распределенная хэш*таблица, сеть дос*
тавки информации.
Введение
Современные сайты и веб*сервисы зачастую оперируют огромным количеством
файлов и данных. Популярные сервисы хранения видеофайлов и фотографий боль*
шого разрешения быстро исчерпывают возможности вертикального масштабиро*
вания как в аспекте хранения, так и в аспекте передачи данных. Создание сервисов
хранения файлов требует решения задач по обеспечению надежности услуги, безо*
пасности данных, минимизации задержек доступа и максимизации пропускной
способности.
Анализ существующих решений
До недавнего времени тему CND исследовали в небольшом количестве работ.
G.Peng в своей работе [1] представил обзор Сетей Доставки Информации. Его
работа отражает ключевые проблемы, которые возникают при разработке и вне*
дрении эффективной CDN, а также делает обзор подходов к решению проблем,
предложенных другими авторами.
George Pallis и Athena Vakali представили обзор существующих архитектур CDN и
популярных поставщиков услуг CDN [2]. Их работа сфокусирована на освещении
механизмов работы CDN и преимуществ, которые дает Сеть Доставки Информа*
ции. Они описали текущее положение дел в данной отрасли, а также рассмотрели
перспективы развития данной технологии.
В публикации «Globally Distributed Content Delivery»[3] рассматривается архитек*
тура крупнейшей сети доставки информации — Akamai. Авторы представляют
обзор подходов к доставке информации, используемых в текущий момент, и описы*
вают сетевую инфраструктуру и ее функционирование. Также они указывают техни*
ческие проблемы, которые возникают при создании сети передачи информации
глобального масштаба.
Несмотря на то, что уже существуют системы, решающие подобные задачи, тре*
буются дополнительные исследования, посвященные улучшению параметров
систем, таких как время доступа и доступная полоса пропускания при передаче
файлов. Также следует минимизировать сложность управления такими системами.
Решение проблемы хранения и передачи большого количества файлов
Проблема организации хранения и доступа к большому количеству файлов явля*
ется все более актуальной в свете распространения облачных сервисов и непре*
кращающегося роста аудитории Интрернет*сайтов. Рассмотрим возможные реше*
ния по созданию системы хранения файлов для веб*сервисов с большим объемом
данных и большим количеством посетителей из различных географических зон.
Вертикальное масштабирование
Современное оборудование для систем хранения данных позволяет хранить
огромные объемы данных (например, система ReadyStorage SAN 6998 способна
хранить около 100TB данных при стоимости около 200 тыс. дол. США) [4], однако
данные системы обладают рядом недостатков:
— высокая начальная стоимость;
— ограниченная масштабируемость;
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— при изменении количества дисков в системе необходима полная пере*
запись данных;
— единая точка сбоя;
— ограниченная полоса пропускания каналов связи в единой географической точке;
— большая задержка при доступе к данным из географически удаленных мест;

Рис. 1 — Использование единственного хранилища

Горизонтальное масштабирование
Вышеуказанные проблемы способно решить горизонтальное масштабирова*
ние, когда вместо единого дорогостоящего оборудования используются недорогие
компьютеры, объединенные в сеть хранения данных для веб*сервисов и располага*
емых в географической близости от клиентов веб*сервисов (рис. 1).
Данное решение позволяет сократить затраты на оборудование, улучшить каче*
ство обслуживания клиентов за счет более близкого расположения хранилищ к кли*
ентам и устранить отказ в обслуживании клиентов при отключении одного или боль*
шого количества хранилищ. Причем чем больше узлов в сети хранения данных, тем
более надежной и высокопроизводительной она является.
Реализация распределенной сети хранения данных требует решения двух
основных проблем — увеличения административной нагрузки с ростом количества
узлов в сети и обеспечения прозрачного доступа к файлам по протоколу HTTP для
клиентов веб*сервисов. Помимо этого, необходимо реализовать ряд функция для
повышения производительности, надежности и безопасности.
Для обеспечения надежности хранения данных необходимо использовать
репликацию. Также репликация позволяет балансировать нагрузку
Для улучшения производительности необходимо реализовать алгоритмы мигра*
ции данных в непосредственную близость к основным источникам запросов — умень*
шится задержка и увеличится пропускная полоса
Для обеспечения безопасности все операции по изменению базы данных фай*
лов авторизуются, а все данные системы при передаче по сети шифруются
Для уменьшения административной нагрузки на персонал необходимо реализо*
вать автоматические алгоритмы реакции на сбой и восстановления нормальной
работоспособности системы.
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Рис. 2 — Использование сети хранилищ

При реализации всех этих функций необходимо принять во внимание ограни*
ченность полосы пропускания между географически разделенными системами,
высокие задержки и возможность разделения сети на сегменты, не имеющие меж*
ду собой связи.
Согласно теореме CAP[5], при реализации распределенной системы, из трех
параметров — согласованность данных(consistency), доступность данных(availabili*
ty) и устойчивость системы к разделению на сегменты (partitioning) — возможно
добиться сочетания только двух параметров из трех.
Учитывая глобальный характер системы хранения файлов для веб*сервисов
и высокую вероятность временного разделения публичной сети Интернет на сегмен*
ты, когда одна часть сети не может обмениваться данными с другими частями (сбои
маршрутизации, выход из строя магистральных каналов связи и т.п.), необходимо
поступиться 100% согласованностью данных на различных узлах системы ради
постоянной доступности данных и устойчивости к разделению на сегменты (рис. 2).
Для корректного функционирования необходимо реализовать алгоритмы обна*
ружения несогласованности данных и разрешения конфликтов.
Оценка стоимости владения системы храния файлов объемом 100TB
Централизованное хранилище
Разовые затраты
ReadyStorage

1 шт

Периодические затраты
250.000$

1 Gbit line

1 шт

5000$/мес

Амортизация
5 лет

1 шт

4200$/мес

Распределенное хранилище(аренда серверов)
Разовые затраты * нет

Периодические затраты
Сервер 3TB,
100 Mbit/s

160

33 шт

7000$/мес

Варианты реализации распределенного хранилища файлов
Для хранения большого количества файлов в целях простоты разумно использо*
вать хранение данных с плоской адресацией (без иерархии объектов), когда каждому
файлу ставится в соответствии ключ, по которому его можно обнаружить и запро*
сить. Для файлов таким ключом разумно выбрать sha1*хэш содержимого файла,
что автоматически позволит обнаруживать реплики файла в системе.
В случае, если необходима высокая скорость добавления файлов в систему(рас*
чет sha1*хэшей может занимать продолжительное время), можно ввести дополни*
тельный уровень абстракции, когда при добавлении файла сервер хранения сразу
выдает уникальный для системы ключ, а после расчета sha1*хэша связывает этот
ключ с sha1*хэшем файла.
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Из таблицы видно, что стоимость владения централизованной системой выше,
причем необходимы высокие разовые затраты. Помимо этого отсутствует избыточ*
ность системы и ограничена пропускная способность системы.
Для системы, построенной на основе распределенной базы данных с использо*
ванием арендуемых серверов, пиковая пропускная способность превышает
3 Gbit/s, а за счет географической распределенности системы средняя скорость
загрузки файлов будет больше.
Основным преимуществом распределенного хранилища данных является воз*
можность дальнейшего расширения по мере необходимости.

Маршрутизация запросов
Как уже говорилось, ключевыми моментами для построения распределенной
сети хранения данных являются обеспечение прозрачности доступа к данным
и упрощение администрирования большого количества узлов. Также необходимо
минимизировать время доступа к файлам и максимизировать пропускную способ*
ность системы. Так как система распределенная, узлы могут не обладать всей
информацией о системе, поэтому доступ к файлу состоит из двух частей — обнару*
жение файла в системе и запрос файла из известного хранилища.
Решение проблемы маршрутизации
По совокупности параметров для реализации распределенного хранилища фай*
лов для веб*сервисов будем использовать неоднородную распределенную базу
данных, что увеличивает надежность системы и устраняет необходимость в адми*
нистрировании центральной базы данных.
Для объединения данных различных узлов в единое адресное пространство предла*
гается использовать Распределенную Хэш Таблицу [6] (Distributed Hash Storage — DHT).
DHT характеризуется следующими свойствами:
— децентрализация: форма системы коллективных узлов без координации;
— расширяемость: система будет одинаково эффективно функционировать при
тысячах узлов;
— отказоустойчивость: система будет одинаково надежна (в некотором смысле)
с узлами постоянно подключающимися, отключающимися и выдающими ошибки.
Ключевая методика достижения цели заключается в том, что любой узел должен
скоординироваться только с несколькими узлами в системе — как правило,
О (logN), где N — количество участников — так, чтобы только ограниченный объем
работы был сделан для каждого изменения количества участников.
При реализации распределенной базы данных на основе DHT необходимо учи*
тывать, что узлы системы будут разделены географически и требуются модифика*
ции, улучшающие локальность данных и сокращение времени доступа и поиска для
большинства запросов.
Проблемы администрирования и варианты их решения
Администрирование узлов сети хранения данных требует решения следующих
задач:
Дублирование данных для исключения отказа в обслуживании при отключении
одного из узлов.
Управление дисковым пространством узлов и равномерная загрузка узлов
данными.
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Добавление и удаление узлов
Обеспечение географической близости данных к клиентам веб*сервисов
Решение проблемы администрирования
Для решения проблемы администрирования предлагаются следующие механизмы:
Маршрутизация запросов к узлам, географически близким к клиентам.
Кэширование часто запрашиваемых файлов .
Автоматическая миграция данных между узлами, позволяющая поддерживать
равномерность загрузки узлов данными.
Автоматическое определение сбоев и реконфигурация системы.
Реализация данных алгоритмов устраняет необходимость в ручном админи*
стрировании сети.
Выводы
Использование механизма DHT в распределенной системе хранения файлов для
веб*сервисов позволяет решить следующие проблемы:
Прозрачный доступ к файлам из любого узла сети — файл может быть загружен
в любом месте сети и получен в любом месте сети.
Исключает наличие единой точки сбоя.
Позволяет организовать сеть хранения данных практически неограниченного
объема.
Механизм автоматической миграции данных выравнивает загрузку узлов данны*
ми, повышая общую эффективность (исключает ситуацию с перегрузкой одних
узлов и простаиванием других).
Механизм дублирования данных повышает надежность системы к сбоям отдель*
ных узлов.
Кэширование данных обеспечивает ускорение доступа к файлам в точках, гео*
графически близких к клиентам.
Комбинация вышеуказанных механизмов устраняет необходимость вмешатель*
ства в работу системы. Система становится полностью автоматической и само*
стоятельно приспосабливается к изменяющимся характеристикам запросов. Таким
образом, администрирование системы сводится к добавлению узлов в местах сети
обеспечивающих наилучшее качество обслуживания посетителей.
Стаття розглядає проблему зберігання великої кількості файлів у веб6середови6
щі і пропонує рішення для зберігання файлів на основі розподіленої хеш6таблиці.
Ключові слова: зберігання файлів, розподілена хеш*таблиця, мережа доставки
інформації.
Article describes problem of storing large number of files and providing them to web6
clients. It also proposes possible solution to improve existing systems based on distribu6
ted hash tables.
Key words: file storage, distributed hash table, content delivery network.
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ÀÊÒÈÂ²ÇÀÖ²ß Ï²ÇÍÀÂÀËÜÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎÃÎ ÍÀÏÐßÌÓ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ Â ÏÐÎÖÅÑ²
ÂÈÂ×ÅÍÍß ÎÁ’ªÊÒÍÎ-ÎÐ²ªÍÒÎÂÀÍÎÃÎ ÏÐÎÃÐÀÌÓÂÀÍÍß
Досліджено процес активізації пізнавальної діяльності студентів комп’ютерного
напряму підготовки в процесі вивчення дисципліни «Об’єктно6орієнтовнане програ6
мування». Підтверджено, що реалізовані напрями роботи зі студентами забезпечу6
ють значне зростання пізнавальної активності студентів.
Ключові слова: активізація, пізнавальна діяльність, об’єктно*орієнтовнане
програмування, проблемна лекція, кейс*метод.
На сучасному етапі розвитку суспільства відбуваються глибокі соціальні та еконо*
мічні перетворення. У зв’язку з цим висуваються підвищені вимоги до підготовки
майбутніх спеціалістів. Орієнтація навчального процесу тільки на накопичення знань
і вмінь робить неможливою адаптацію випускників до сучасного світу. Це вносить
корективи в мету й завдання професійної освіти. Вони полягають здебільшого
в необхідності підготовки висококваліфікованих, здатних до творчості, готових до
вирішення нестандартних проблем професійного характеру спеціалістів, що вима*
гає від студентів високого рівня пізнавальної діяльності в процесі їх фахової підго*
товки. Одним із головних чинників, що забезпечує розвиток складних завдань про*
фесійної підготовки, на думку педагогів і психологів, є активізація пізнавальної
діяльності студентів. Саме залучення студентів до активної творчої роботи, створен*
ня необхідних умов у навчальному процесі здатні забезпечити формування у студен*
тів важливих якостей, які стануть основою професійного становлення.
Для глибокого оволодіння матеріалом університетських навчальних програм сту*
денти мають постійно вдосконалювати свої знання, виробляти навички дослідника.
Процес навчальної діяльності ВНЗ сьогодні все більше спрямовується на збільшен*
ня самостійної роботи студентів, яка базується на активній навчально*пізнавальній
діяльності.
На сучасному етапі багато авторів надають усе більше значення концентрації
зусиль дослідницької думки на шляху концептуальної інтеграції, які склалися до тепе*
рішнього часу підходів, з метою створення єдиної парадигмальной теорії розвитку
пізнавальної діяльності людину (Т. Алексеєнко, Л. Арістова, А. Вербицький, В. Вер*
гасов, Н. Генц, А. Дьомін, І. Зязюн й ін.). Широке розповсюдження мають досліджен*
ня пізнавальної діяльності (В. Дружиніна; Н. Кухарева, А. Матюшкіна, Г. Щукіної,
Я. Пономарів, З. Калмикова, Н.Тализіна, Е. Кабанова*Меллер, Н. Менчинська та ін.).
Велике значення в розвитку методів активного навчання мають роботи Л. Занкова,
Д. Ельконина, У. Давидова та ін.
Проблема підготовки інженерів у вищих навчальних закладах була висвітлена
в роботах (С. Артюх, С. Гончаренко, Т. Калініченко, В. Олійник, В. Рибалка, О. Щербак,
Р. Гуревич, І. Зязюн, М. Лещенко, Л. Пуховська, О. Пєхота, О. Романовський, С. Си*
соєва); проблеми організації підготовки викладачів технічних предметів у вищих
технічних навчальних закладах (О. Коваленко, С. Артюр, А. Ашеров, В. Лозовецька,
Р. Гуревич, В. Бакатанова та ін.).
Метою статті є обґрунтування та визначення засобів активізації пізнавальної
діяльності студентів спеціальності «Комп’ютерний еколого*економічний моніто*
ринг» у процесі вивчення дисципліни «Об’єктно*орієнтованого програмування».
У сучасному програмуванні об’єктно*орієнтований підхід є одним із найпопуляр*
ніших. Він перетворився у стандарт у багатьох фірмах і програмістських співтовари*
ствах. Засоби для підтримки об’єктно*орієнтованого програмування ввійшли прак*
тично в усі професійні системи програмування. Цей стиль разом з організаційними
нововведеннями різко підвищив якість програм, продуктивність праці окремого про*
граміста, ефективність колективної роботи програмістів. Тому об’єктно*орієнтоване
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програмування й об’єктно*орієнтована технологія програмування вже стали не*
від’ємною частиною університетських навчальних програм за напрямом «Комп’ю*
терні науки».
Об’єктно*орієнтоване програмування, яке є значною мірою розвиненою дисци*
пліною, включає як теоретичні обґрунтування, так і багатий набір професійних прак*
тичних приймань і рекомендацій. Наприклад, у ролі теоретичної основи в об’єктно*
орієнтованому програмуванні використовуються абстрактні типи даних. Метою цієї
теорії є обґрунтування автоматизованої процедури формування понять, зміни
понять у процесі спадкування, визначення одних понять через використання інших
понять. Дуже важливою стадією розвитку об’єктно*орієнтованого програмування
є об’єктно*орієнтована технологія проектування програмних систем, яка надала
засоби попереднього опису й документування складних завдань автоматизації
й збагатила зміст етапу проектування програмних виробів.
Навчальна дисципліна «Об’єктно*орієнтоване програмування» є однією з фунда*
ментальних дисциплін під час підготовки спеціалістів напряму підготовки «Комп’ю*
терні науки». Дисципліна «Об’єктно*орієнтоване програмування» (ООП) включена
до циклу дисциплін природничо*наукової підготовки. Дисциплiну викладають
у третьому та четвертому семестрі, після засвоєнння курсу «Основи програмування
та алгоритмічні мови», що є логічним продовженням навчального процесу набуття
знань та навичок сучасних систем програмуання.
Вивчають основи об’єктно*орієнтованого програмування, можливості системи
Delphi. Приділено увагу розробленню алгоритмів розв’язання типових математич*
них та інженерних задач.
Приєднання України до Болонського процесу, курс держави на європейську інте*
грацію передбачає суттєву реорганізацію структури навчального процесу, вдоско*
налення методики викладання, напрацювання нових підходів в організації навчання.
Формування потенційних можливостей сьогоднішнього студента і майбутнього спе*
ціаліста пов’язане з удосконаленням самого процесу навчання, спрямованого на
активізацію розумової діяльності студента, розвиток його творчого мислення
Традиційна форма навчання не забезпечує формування і розвиток у студентів
умінь і навичок самостійної пізнавальної активності [1], не розвиває творчу навчаль*
но*пізнавальну діяльність. Актуальною на сьогоднішній день залишається проблема
не тільки розвитку творчої активності студентів, а й адаптації викладачів до нових
умов навчання [1,2].
Для визначення проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів ми про*
вели опитування викладачів і студентів Мелітопольського інституту екології та
соціальних технологій (МІЕСТ). З даних опитування можна зробити висновок, що
викладачі використовують переважно ті активні методи навчання, які не потребують
громіздкої підготовки за часом. Найпоширенішим методом є лекція*візуалізація
(22,8%). Звичайно підготовка до лекції*візуалізації вимагає дотримання певних
умінь наочно проектувати подання інформації (складання схем, наприклад), але
з новітніми інформаційними технологіями і засобами пошукових систем Інтернет, ця
проблема вирішується набагато швидше, ніж сумісна підготовка до лекції, до мето*
ду*проектів, або до «кейс*методу» (всього 1,2%, 3,7% і 4,9%).
Залишаються ще й традиційні для навчального процесу проблеми. По*перше,
студентський контингент неоднорідний: одні студенти прийшли одержати професію,
інші — диплом, треті — за рекомендацією, а не по душі. Останнім часом з’явився спе*
цифічний студент — позабюджетник. Перед викладачем постає проблема вибору: на
кого орієнтуватися? По*друге, практичні заняття випереджають теоретичні заняття.
Викладач повинен організувати самостійну роботу студентів з попереднього оволо*
діння теоретичними знаннями. По*третє, послідовність дисциплін у навчальному
процесі часто не відповідає вимогам первинності*вторинності одержання знань.
І причина тут не в поганій організації навчального процесу, а в сильному взаємозв’яз*
ку багатьох дисциплін у рамках однієї спеціальності. В останньому випадку виклада*
чеві часто доводиться відволікатися на короткі екскурси в інші дисципліни.
Проблемний підхід досить добре реалізується при вивченні курсу об’єктно*орі*
єнтованого програмування. Реалізація проблемності може здійснюватися шляхом
проблемного викладу знань викладачем в поєднанні як з відтворюючою діяльністю
студентів, так із творчою роботою студентів при використанні кейс*методу на лабо*
раторних заняттях.
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Такі ситуації можна створювати шляхом підведення студентів до обґрунтування
неочевидних залежностей, використання пропедевтичних завдань, підведення сту*
дентів до самостійних індуктивних висновків та висновків, що суперечать їхнім попе*
реднім уявленням, розв’язування підготовчих вправ та задач, створення ситуації
вибору, організації дискусії, порівняння нового поняття з вивченим раніше.
У системі активізації пізнавальної діяльності з ООП досить важливу роль відігра*
ють задачі прикладного змісту. Вони створюють сприятливі умови застосування
набутих у процесі вивчення програмування знань, умінь і навичок на практиці. Зада*
чі такого типу доцільно пропонувати студентам при вивченні багатьох розділів курсу.
Як правило, такі задачі доцільно включати в індивідуальні лабораторні роботи, які
виконують студенти. Значно більше активізує навчально*пізнавальну діяльність сту*
дентів спроба складання самими студентами задач прикладного змісту. Студенти
шукають приклади таких задач у підручниках, в тому числі зі спецпредметів.
Під час проведення лабораторних занять з ООП застосовують такі види само*
стійної діяльності:
а) репродуктивні;
б) частково*пошукові або евристичні;
в) дослідницькі.
Репродуктивна самостійна діяльність включає у себе задачі та вправи, що вима*
гають типових методів аналізу і розрахунків. Вони призначені для опанування сту*
дентами навчального матеріалу, що передбачений програмою.
Зміст частково*пошукової або евристичної самостійної діяльності спрямований
на поглиблення та розширення теоретичних знань студентів. Значно активізують
діяльність студентів задачі, що вимагають вміння застосовувати математичні мето*
ди до розв’язання задач професійного спрямування. Складені задачі імітують
реальне дослідження явищ і процесів, але мають дещо спрощений характер.
Дослідницька самостійна діяльність використовується в кінці вивчення курсу
ООП. Студенти виконують довгострокові завдання, що передбачають прикладні
задачі професійного змісту з елементами математичного моделювання.
Значні дидактичні можливості для підвищення рівня пізнавальної активності
мають нові інформаційні технології. Вони сприяють посиленню інтересу до навчан*
ня, розвитку мислення, інтелектуальних здібностей студентів, індивідуалізації та
диференціації навчання, підвищення наочності навчання, розвитку самостійності,
спрощення та збільшенню швидкості доступу до навчальної та наукової інформації
через мережу Internet.
Сьогодні, крім традиційних друкованих підручників, у навчально*виховному про*
цесі сучасної вищої школи досить широко використовуються підручники і посібники
нового типу, зокрема електронні засоби навчання, навчальний матеріал у яких збе*
режено, відтворено і подано з використанням сучасних технічних засобів (комп’ю*
терної техніки, мультимедійного проектора та сенсорної дошки).
Таким чином, процес активізації навчання вимагає певної спільної діяльності
викладача і студента, застосування різноманітних засобів, форм, системи дій, при*
йомів, спрямованих на вирішення навчальних завдань.
Під час освітнього семестру ми провели експеримент з використанням нетради*
ційних методів навчання під час викладанні ООП. Зміст експерименту складається
з таких компонентів, як проблемна лекція, навчальні тести, метод кейсів, ділова гра.
Було розроблено лекційні й лабораторні заняття. Так, наприклад, по темі «Вве*
дення в ООП» форма організації — «проблемна лекція». Метою цього лекційного
заняття є підвищення ступеня розумової активності студентів через проблемну
форму викладу навчального матеріалу. Навчити їх дивитися в сутність досліджува*
них явищ, перетворювати усну й письмову інформацію у візуальну форму за рахунок
систематизації й виділення найбільш значущих, істотних елементів змісту навчаль*
ної інформації. Сформувати в студентів професійне мислення. Першу проблемну
лекцію для активізації пізнавальної діяльності ми використовуємо при переході від
структурного програмування до об’єктно*орієнтованого. На цій лекції студентам
було запропоновано розв’язати завдання з написання програми рішення квадрат*
ного рівняння. Для реалізації було запропоновано мову програмування TPascal 7, сту*
денти виконали завдання повністю без затримки в часі (5–10 хвилин), оскільки одер*
жаних знань з мови програмування (на першому курсі) їм достатньо для виконання
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цього завдання. Викладач звіряє програмний код та дає чергове завдання: зробити
exe*файл та розробити віконний інтерфейс для програми. Студенти стикаються
з проблемою громіздкості програмного коду та багатьом із них не вистачало попе*
реднього досвіту. Тут на допомогу приходить викладач, роблячи висновок про роботу
студентів. Коли починали викладати новий матеріал, студенти чітко усвідомлювали
необхідність наданої інформації, і вже знали, де можна використати нові знання.
Під час проведення лекції частину навчального матеріалу пропонували студен*
там у вигляді блок*схем, які були наочною опорою під час викладу нового матеріалу.
Так, схеми виконували роль носіїв інформації, що дозволяло сконцентрувати увагу
студентів на найбільш важливих, ключових моментах змісту лекції, сприяло його
розумінню й засвоєнню. Схемами студенти могли користуватися під час здачі залі*
ків і іспитів.
Проблемна лекція вимагає постійної розумової напруги, розумової активності.
Тоді як під час традиційної форми проведення лекційного заняття студенти найчасті*
ше механічно записують навчальну інформацію, яку викладач викладає монологіч*
но. Питання під час лекції були задані таким чином, щоб привернути увагу студентів
до найбільш важливих аспектів теми, активізувати отримані раніше знання студен*
тів, навчити їх бачити взаємозв’язок між навчальними предметами.
На початку лекції на задані питання студенти відповідали непевно, зі здивуванням,
боячись помилитися. Після пояснення, що існують різні форми організації лекційних
занять, студенти поступово прийняли таку форму викладу навчального матеріалу,
стали більш активні, не боялися висловити свою точку зору, ішли на взаємодію
з викладачем. Така форма проведення заняття студентам сподобалася, викликала
позитивну емоційну реакцію до прийняття навчального матеріалу, що вказує на те,
що ціль, поставлена нами перед початком заняття, була досягнута.
На початку кожного лабораторного заняття студентам пропонували навчальні
тести з дисципліни. На кожне наступне заняття варіанти тестів складали з випадко*
во обраних питань зі списку. Починаючи с п’ятої лабораторної роботи студентам
було запропоновано втяти участь у діловій грі «Розробка тестового редактора». За
часом гра була розрахована на п’ять лабораторних занять.
Студентів розбивали на чотири підгрупи. До кожної групи мали входити і відмін*
ники і студенти з середнім та низьким рівнем знань. Кожній підгрупі було запропо*
новано написати окрему частину текстового редактора, а потім на останньому
лабораторному занятті всі чотири підгрупи мали з’єднати свої частини в один вели*
кий проект — текстовий редактор.
Перший кейс складався з аналізу вже існуючого текстового редактора MS Word
2003. студенти мали проаналізувати меню MS Word 2003 і зробити висновки щодо
зручності того чи того пункту.
Другий кейс складається з завдання. Кожна підгрупа мала зробити презентацію
свого майбутнього проекту, викласти розв’язання проблеми в презентації MS
PowerPoint і на другому лабораторному занятті захистити свій майбутній програм*
ний проект. Для захисту обирали студентів з середнім або низьким рівнем знань
для активізації колективної діяльності, тобто щоб усю роботу виконували не тільки
відмінники.
Третій та четвертий кейс — це безпосередньо написання програмного коду
з урахуванням кодифікованості програми.
П’ятий кейс — це завдання зі склеювання частин до одного програмного проек*
ту. При цьому обов’язково з’являються помилки і загальний проект може не прац*
ювати, як було заплановано. Викладач проводить з усіма чотирма підгрупами колек*
тивний аналіз проекту, тобто кожна група аналізує роботу іншої підгрупи і висуває
свої пропозиції щодо вирішення проблеми. Кінець ділової гри з використання кей*
сів настає, коли загальний проект — текстовий редактор — працює як заплановано.
При проходженні кейсу кожен студент отримує бали від 1 до 5 за активність.
Показники, за якими оцінюється активність, є факторами, викликаними активні*
стю пізнавальної діяльності. Наприклад, якщо студент не записав тези лекції, то під*
глянути йому нема куди, він може скористатися ресурсами Internet, але треба пра*
вильно задати пошук, якщо і це не вдається, студент може запитати викладача. Але
викладач, керуючи ситуацією, відповідає студентові тільки в тому разі, коли інші
методи вичерпані.
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Таким чином, особливості активних методів навчання полягають у вирішенні
психологічних проблем у колективі, високому рівні розумової (інтелектуальної), ана*
літичної діяльності студентів. До того ж практична діяльність сприяє більш міцному
засвоєнню знань. Підвищує інтерес до заняття на поєднанні з позитивними емоція*
ми, і йде емоційно*інтелектуальний відгук на навчання. Спостерігається високий
рівень мотивації, самоврядування. Спілкування відбувається на діловій основі. Роз*
виваються творчі й комунікативні здатності.
Одним із важливих результатів упровадженої технології є перехід від розв’язан*
ня невеликих навчальних задач до розробки закінченого, об’ємного програмного
продукту з розвиненим інтерфейсом, з одного боку, і усвідомлення своїх можливо*
стей, з іншого боку, є для студентів сильним стимулом до подальшого навчання.
Крім того, можливість роботи у колективі над програмним проектом на ранніх ета*
пах навчання формує у студентів уявлення про майбутню професійну діяльність.
Рівень активності студентів підвищується з використанням комплексу методів
активного навчання на аудиторних заняттях. Динаміка рівня активності більш вираз*
на в групі з задовільним рівнем знань.
Висновки. Експериментально підтверджено, що реалізовані напрями роботи зі
студентами забезпечують значне зростання пізнавальної активності студентів.
У ході експерименту підтвердився позитивний вплив застосованих активних мето*
дів навчання на підвищення активності пізнавальної діяльності студентів. Результа*
ти проведеного дослідження дають підстави вважати, що впроваджені організацій*
но*методичні засади у процесі професійної підготовки справді значно активізують
пізнавальну діяльність студентів комп’ютерного напряму підготовки.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Потребують
подальшого дослідження питання розгляду пізнавальної діяльності студентів у кон*
тексті цілісного процесу професійної підготовки; визначення шляхів активізації піз*
навальної діяльності студентів в умовах модернізації вищої професійної освіти внас*
лідок приєднання України до Болонської конвенції, гендерні аспекти активізації.
Исследован процесс активизации познавательной деятельности студентов ком6
пьютерного направления подготовки, в процессе изучения дисциплины «Объект6
но6ориентированное программирования». Подтверждено, что реализованные
направления работы со студентами обеспечивают значительный рост познаватель6
ной активности студентов.
Ключевые слова: активизация, познавательная деятельность, объектно*ориен*
тированное программирование, проблемная лекция, кейс* метод.
In the article investigational a process of activation of cognitive activity of students of
computer direction of preparation is in the process of study of discipline of «Object6ori6
ented programming».
Key words: activation, cognitive activity, object oriented programming, problem lec*
ture, keys*method.
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CÈÑÒÅÌÀÒÈÇÀÖ²ß ÄÀÍÈÕ
ÍÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐ²
Розглянуто проблему систематизації й упорядкування накопиченої інформації
на персональному комп’ютері, запропоновано метод зручного і швидкого пошуку
потрібного файлу.
Ключові слова: файл, каталог, систематизація, пошукова система, оптимізація,
ефективність пошуку, дані, упорядкування, інформація, назва, дата, розширення.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Кожний з нас не раз стикається
з проблемою накопичення інформації на комп’ютері по закінченні певного періоду часу
і задається питанням: як же її все*таки правильно систематизувати, упорядкувати, щоб
вона не була така розкидана, і зручно і швидко знайти той або інший файл. Оскільки
пошукові можливості Windows не завжди можуть швидко і точно відтиснути потрібний
файл, в загальному обсязі інформація зберігається на персональному комп’ютері.
Всі програми і дані зберігаються в довготривалій (зовнішній) пам’яті комп’ютера
у вигляді файлів.
Аналіз отриманої інформації. Файл — це певна кількість інформації (програ*
ма або дані), що має ім’я і зберігається в довготривалій (зовнішній) пам’яті.
Назва файлу складається з двох частин, розділених крапкою: власне назва
файлу і розширення, що визначає його тип (програма, дані і т. д.). Власна назва
файлу дає користувач, а тип файлу зазвичай задається програмою автоматично під
час його створення (табл. 1).
Таблиця 1. — Загальноприйняті типи файлів та їх розширення
Тип файлу

Розширення

Виконувані програми

exe, com

Текстові файли

txt, rtf, doc

Графічні файли

bmp, gif, jpg, png, pds та інші

Web*сторінки

htm, html

Звукові файли

wav, mp3, midi, kar, ogg

Відеофайли

avi, mpeg

Код (текст) програми на мовах програмування

bas, pas, cpp та інші

У різних операційних системах існують різні формати назв файлів [1]. В операцій*
ній системі MS*DOS власне назва файлу повинна містити не більше восьми букв
латинського алфавіту і цифр, а розширення складається з трьох латинських букв,
наприклад: proba.txt
В операційній системі Windows назва файлу може мати до 255 символів, причо*
му допускається використання російського і українського алфавіту, наприклад:
Одиниці вимірювання інформації.doc
До появи операційної системи Windows 95 на більшості комп’ютерів IBM PC
працювала операційна система MS*DOS, в якій діяли жорсткі правила привласнен*
ня назви файлам. Ці правила називають угодою 8.3
За угодою 8.3 назва файлу може складатися з двох частин, розділених крап*
кою. Перша частина може мати довжину до 8 символів, а друга частина (після
крапки) — до 3 символів. Друга частина, що стоїть після крапки, називається роз*
ширенням імені.
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Файлова система — це система зберігання файлів і організації каталогів.
Для дисків з невеликою кількістю файлів (до декількох десятків) зручно застосовувати
однорівневу (мал. 1) файлову систему, коли каталог (зміст диска) є лінійною послідов*
ністю імен файлів. Для пошуку файлу на диску достатньо вказати тільки ім’я файлу.
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При записі назви файлу дозволяється використовувати тільки букви англійського
алфавіту і цифри. Починатися назва повинна з букви. Пропуски і розділові знаки не
допускаються, за винятком окличного знака (!), тильди (~) і символу підкреслення (_).
Після введення в дію операційної системи Windows 95 вимоги до назви файлів стали
істотно м’якші. Вони діють і в усіх подальших версіях операційних систем Windows:
1) дозволяється використовувати до 255 символів;
2) дозволяється використовувати символи національних алфавітів, зокрема
російського;
3) дозволяється використовувати пропуски й інші раніше заборонені символи, за
винятком таких дев’яти: /\:*?”<>|.
Роль розширення назви файлу чисто інформаційна, а не командна. Якщо файлу
з малюнком привласнити розширення імені ТХТ, то вміст файлу від цього не пере*
твориться на текст. Його можна проглянути в програмі, призначеній для роботи
з текстами, але нічого зрозумілого такий перегляд не дасть.
На кожному носії інформації (гнучкому, жорсткому або лазерному диску) може
зберігатися велика кількість файлів. Порядок зберігання файлів на диску визнача*
ється встановленою файловою системою.

Мал. 1 — Однорівнева файлова система

Якщо на диску зберігаються сотні й тисячі файлів, то для зручності пошуку файли
організовуються в багаторівневу ієрархічну файлову систему, яка має «деревовид*
ну» структуру (має вигляд перевернутого дерева, мал. 2).

Мал. 2 — Деревовидна файлова система

Початковий, кореневий, каталог містить вкладені каталоги 1*го рівня, у свою
чергу, в кожному з них бувають вкладені каталоги 2*го рівня і т.д. Необхідно відзна*
чити, що в каталогах усіх рівнів можуть зберігатися і файли.
Для полегшення розуміння цього питання скористаємося аналогією з традицій*
ним «паперовим» способом зберігання інформації. В такій аналогії файл предста*
вляється як деякий озаглавлений документ (текст, малюнок та ін.) на паперових
листах. Наступний по величині елемент файлової структури називається каталогом.
Продовжуючи «паперову» аналогію, каталог представлятимемо як теку, в яку можна
вкласти безліч документів, тобто файлів. Каталог також одержує власне ім’я (уявіть,
що воно написано на обкладинці теки).
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Каталог сам може входити до складу іншого, зовнішнього відносно нього катало*
гу. Це аналогічно тому, як тека вкладається в іншу теку більшого розміру. Таким
чином, кожний каталог може містити всередині себе безліч файлів і вкладених ката*
логів (їх називають підкаталогами). Каталог найвищого рівня, який не вкладений ні
в які інші, називається кореневим каталогом.
Повну картину файлової структури можна уявити так: вся зовнішня пам’ять
комп’ютера — це шафа з безліччю висувних ящиків. Кожний ящик — аналог диска;
в ящику — велика тека (кореневий каталог); в цій теці безліч тек і документів (підка*
талогів і файлів) і т.д. Найглибше вкладені теки зберігають у собі тільки документи
(файли) або можуть бути порожніми.
Шлях до файлу. Для того щоб знайти файл в ієрархічній файловій структурі,
необхідно вказати шлях до файлу. Цей шлях містить записані через роздільник «\»
логічне ім’я диска і послідовність імен вкладених один в одного каталогів, в остан*
ньому з яких знаходиться потрібний файл.

Мал. 3 — Ієрархія файлової структури

Наприклад, шлях до файлів на малюнку можна записати так:
С:\Рефераты\
С:\Рефераты\Физика\
С:\Рефераты\Информатика\
С:\Рисунки\
Повна назва файлу. Шлях до файлу разом з його назвою іменують повною
назвою файлу. Приклади повної назви файлів:
С:\Рефераты\Физика\Оптические явления.doc
С:\Рефераты\Информатика\Интернет.doc
С:\Рефераты\Информатика\Компьютерные вирусы.doc
С:\Рисунки\Закат.jpg
С:\Рисунки\ Зима.jpg
В операційній системі Windows замість каталогів використовується поняття
«тека». Тека — це об’єкт Windows, призначений для об’єднання файлів і інших тек
у групи. Поняття теки ширше, ніж поняття «каталог».
У Windows на вершині ієрархії тек знаходиться тека Робочий стіл. (Наступний
рівень представлений теками Мій комп’ютер, Корзина і Мережне оточення (якщо
комп’ютер підключений до локальної мережі).
Якщо ми хочемо ознайомитися з ресурсами комп’ютера, необхідно відкрити теку
Мій комп’ютер.
З файлами і теками можна виконати ряд стандартних дій. Такі дії з файлами, як
«створити», «зберегти», «закрити», можна виконати тільки в прикладних програмах
(«Блокнот», «Paint»).
Дії «відкрити», «перейменувати», «перемістити», «копіювати», «видалити» можна
виконати в системному середовищі.
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Копіювання (копію файлу поміщають в інший каталог);
Переміщення (сам файл переміщають в інший каталог);
Видалення (запис про файл видаляють з каталогу);
Перейменування (змінюють ім’я файлу).
Графічний інтерфейс Windows дозволяє проводити операції над файлами за
допомогою миші з використанням методу Drag&Drop (тягни і кидай). Існують також
спеціалізовані додатки для роботи з файлами, так звані файлові менеджери.

Мал. 4 — Ієрархія тек у Windows

Мал. 5 — Вигляд вікна «Мій комп’ютер»

Висновки та обґрунтування. Варіантів систематизації даних існує дуже багато,
і кожний користувач придумує свою власну систему, як йому упорядкувати ті або
інші дані на своєму персональному комп’ютері. Ми ж розглянемо більш стандартні
варіанти, як правильно упорядкувати дані.
Варіант 1. Упорядкуємо зберігання фотоархіву, ця проблема виникає у 99% всіх
користувачів персональної техніки. Для цього необхідно всі фотографії сортувати за
певною тематикою, а потім за датою походження подій, оскільки так зручніше
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сприймати інформацію. Але насправді не так просто потім буде відшукати фото,
оскільки дату приблизно пам’ятають усі, а ось як називалася та або інша подія — вже
нечітко. Отже, для правильності впорядковування необхідно прописувати спочатку
дату, а потім подію в назві теки. Наприклад: святкування дня народження 9 серпня
2009 року. Назва теки виглядатиме так: «2009_ 08_ 08 День народження». Дуже
зручно потім сортувати події і шукати необхідні. І природно, найголовніше зберегти
свій фотоархів в одній теці, наприклад, під назвою: «Фото».
Варіант 2. Наводимо лад серед текстових документів від офісного додатку Mic*
rosoft Office Word. В цій ситуації варіантів багато, особливо в бухгалтерських файлах.
Якщо хтось хоч раз стикався з пошуком потрібного файлу на персональному
комп’ютері бухгалтера, то йому це зрозуміло. Безліч файлів з незрозумілими назва*
ми, часто на двох (російській і українській) або більше мовах з набором якихось не*
зрозумілих символів і цифр.
Є безліч шляхів розв’язання цієї задачі, розглянемо деякі з них і візьмемо за
основу такі правила.
Правило перше: розмежувати теки по різних офісних додатках, файли від Micro*
soft Word складати в теку WORD, від Microsoft Excel в теку EXCEL і так далі. Але це ще
не все, необхідно упорядкувати самі файли в теках, для зручності користування
і швидкості пошуку. Можна застосувати спосіб, описаний вище, і вчинити так само,
як з теками: рік_місяць_день назва. Або ж за типом документу і прописувати це на
початку назви файлу: Договір, Наказ, Накладна і інше.
Правило друге: всі документи зберігати в різних теках, а теки називати за напря*
мом документу, наприклад: Накази, Договори та інше. Але це теж тільки півшляху
для вирішення завдання. Як же бути з файлами? Адже всі фали від різних офісних
додатків тепер зберігатимуться в одній теці, як же їх там систематизувати. Відповідь
проста — за тим же принципом: рік_місяць_день назва.
Правило третє. Якщо Ви хочете знаходити швидко потрібні файли на своєму ПК,
необхідно навести лад у своїх файлах і підтримувати його завжди, а так само не
зберігати непотрібну інформацію, оскільки вона забирає такий потрібний простір
на диску.
Рассмотрена проблема систематизации и упорядочивания накопленной
информации на персональном компьютере, предложен метод удобного и быстро6
го поиска нужного файла.
Ключевые слова: файл, каталог, систематизация, поисковая система, оптими*
зация, эффективность поиска, данные, упорядочение, информация, название,
дата, расширение.
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Н. М. Ліщина,
старший викладач кафедри комп’ютерних технологій
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÎÃÐÀÌÓÂÀÍÍß
Розглянуто методи розв’язування задач лінійного програмування. Описано
існуючі методи розв’язування та розглянуто методи розв’язування задач матема6
тичного програмування засобами MS Excel. Розглянуто інші програмні методи
розв’язування таких задач.
Ключові слова: завдання оптимізації, математичне програмування, лінійне про*
грамування, економіко*математична модель, Microsoft Excel, програмні методи.
На якому б рівні не перебувало суспільне виробництво, які б великі не були тру*
дові, матеріальні й фінансові ресурси, перед господарськими керівниками завжди
стоїть завдання найкращого використання виробничих ресурсів і потужностей.
Окремим галузям народного господарства, виробничим об’єднанням, підприєм*
ствам і їхнім структурним підрозділам надана можливість самостійно вирішувати
питання раціонального використання виділених ресурсів для досягнення своїх
виробничих цілей. У межах установлених нормативів, лімітів і прав виробничі об’єд*
нання і підприємства можуть маневрувати наявними ресурсами, ухвалювати важливі
економічні й виробничі рішення, від яких залежить використання устаткування, про*
дуктивність праці, собівартість і якість продукції, а також всі інші показники виробни*
чо*господарської діяльності. Уперше подібна задача у вигляді пропозиції щодо укла*
дання національного плану перевезень, що дозволяє мінімізувати сумарний кіломе*
траж, подана в роботі радянського економіста Л.М.Толстого (1930). Екстремальна
задача з мінімізації транспортних витрат була ним сформульована в 1939 р. Один із
різновидів транспортної задачі в 1941 р. поставив американець Хічкок (проблема Хіч*
кока). Але закінченого методу розв’язування цієї задачі він не розробив. У загально*
му вигляді задача математичного програмування сформульована в 1939 р. Л.В.Кан*
торовичем. Він же запропонував метод множників, що дозволяє її вирішувати. Разом
із М.К.Гавуриним у 1949 р. Л.В.Канторович розробив метод потенціалів, який і доте*
пер є найбільш поширеним методом розв’язування транспортних задач.
Широко відомий метод розв’язування задачі лінійного програмування — сим*
плексний метод — був опублікований Д.Б.Данцигом у 1949 р. Вдалою модифікацією
симплексного методу є диференціальний алгоритм, що логічно випливає з дифе*
ренціального алгоритму розв’язування загальної задачі математичного програму*
вання. Цей метод протягом останніх десятиліть (з 1978 р.) успішно викладають про*
фесори А.Г.Євдокимов і М.І.Самойленко в Харківській національній академії місько*
го господарства.
Застосування математичних методів в економіці на першому етапі ознаменувалося
досить гострою дискусією економістів «традиційної» школи та економістів нового поко*
ління. Однак тепер мало залишилося економістів, які б прямо заперечували проти
необхідності використання ефективних математичних методів при вирішенні таких
важливих проблем, як: ціноутворення; дослідження міжгалузевих зв’язків; підвищення
ефективності капітальних вкладень; використання обмежених ресурсів; розміщення
продуктивних сил; обґрунтування нормативів на витрати матеріалів і оборотних коштів
та багато інших, не менш важливих, задач економіки та менеджменту. Зважаючи на те,
що гігантський господарський механізм України виробляє понад 15 млн найменувань
різної продукції, стає очевидним утопічність всебічної багатокритеріальної оптимізації
народногосподарського плану. Управляти такою масою господарських підрозділів
можна тільки за допомогою багаторівневої структури управління: центральні органи,
галузеві, виробничо*територіальні об’єднання та окремі підприємства.
З вищевказаних причин на рівні народного господарства переважно використо*
вуються неформальні методи оптимального планування із залученням для розв’язу*
вання часткових питань економіко*математичних методів і електронно*обчислю*
вальної техніки.

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

УДК 004.94:519.86:330.45

173

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

174

Основними економічними передумовами постановки і розв’язування задач
методами математичного програмування слід вважати: органічне сполучення цен*
тралізованого народногосподарського планування із самостійністю підприємств,
виробничих об’єднань і галузей економіки; наявність декількох або багатьох можли*
вих (альтернативних припустимих, але нерівнозначних) варіантів використання
обмежених ресурсів і виробничих потужностей.
Математичне програмування — широке використання економіко*математичних
методів у сполученні із сучасними засобами електронно*обчислювальної техніки;
можливість одержання необхідної і достовірної виробничо*економічної інформації;
достатньо повна теоретична розробка методів розв’язування задач математичного
програмування.
Розв’язування будь*якої задачі математичного програмування традиційним руч*
ним способом (без залучення засобів обчислювальної техніки) потребує від еконо*
містів і менеджерів великих затрат сил і часу для здійснення ітераційних процесів
наближення до оптимуму.
Використання мікрокалькуляторів може значно прискорити процес розв’язування,
але все одно не може гарантувати швидкого і надійного відшукання рішення. Ситуація
різко змінюється, якщо для розв’язування задач математичного програмування вико*
ристовувати сучасні інформаційні технології. Існує ряд потужних інформаційних
систем, що значно знижують ризик одержання помилкового результату і на декілька
порядків скорочують час розв’язування задач.
Використання сучасних інформаційних систем для розв’язування задачі матема*
тичного програмування потребує від користувачів тільки правильного укладання
математичної моделі задачі і її введення в комп’ютер. Якщо раніше економісту треба
було детально володіти методами розв’язування різних класів екстремальних
задач, то тепер він може не обтяжувати себе вивченням цих методів, а зосередити
увагу на правильності постановки задачі. Якщо математична модель неадекватна
умові задачі, то ніякі методи і ніяка обчислювальна техніка не допоможуть її поста*
новникові.
Для розв’язування задач математичного програмування з економічним ухилом
найбільш вдалим є використання сучасної інформаційної системи Microsoft Excel.
Пояснюється це, насамперед, тим, що ця система є програмним інструментом для
розв’язування інших (не пов’язаних із пошуком екстремуму) задач економіки. Вели*
кою перевагою системи є її універсальність. Практично будь*які типи задач матема*
тичного програмування можуть бути успішно вирішені за допомогою Microsoft Excel.
Тут необхідно особливо підкреслити, що математичні моделі можуть мати дискрет*
ний характер. Однак при великій розмірності задачі її розв’язування за допомогою
цієї системи може бути неефективним через великі витрати часу. У цьому разі при
неперервному характері математичної моделі задачі можна використовувати інфор*
маційну систему MathCAD 2000.
Вибір цих систем як інструментальних програмних засобів для розв’язування
задач математичного програмування багато в чому обумовлений їхньою широкою
популярністю і доступністю.
Одним із найважливіших етапів розв’язування задач математичного програму*
вання є побудова економіко*математичної моделі. Коли докомп’ютерна модель виз*
начена, необхідно обрати програмне забезпечення для реалізації моделі. Це можуть
бути прикладні програми, наприклад, табличний процесор Excel; пакет моделювання
систем масового обслуговування GPSS, пакети для моделювання економічної дина*
міки IThink або Poversim, пакети моделювання математичних та технічних систем
MatLab і Simulink та багато іншого. Можна застосувати універсальні мови програму*
вання типу Pascal, C++, С#, Java, але іноді трудомісткість програмування інтерфейсу
перевищує трудомісткість програмування самої моделі в 5–10 разів.
Іноді, навіть у таких спеціалізованих пакетах, як Excel, доводиться програмувати
процедури, яких не вистачає. Для цього спеціалізовані пакети мають вбудовані мови
програмування, зокрема, в MS Office — це Visual Basic for Application (VBA), в Mat*
Lab — мова m–файлів.
Для організації якісного додатку в Excel економісту доводиться відволікатися від
економіки і займатися серйозним програмуванням у VBA. Тому для деяких задач
доречно застосувати математичний програмний інструмент MatLab. Для нього, як
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надбудови, розроблено багато спецдодатків для аналізу технічних систем управління.
Він також надає фінансовий пакет FinancialToolbox, зв’язок з Excel, зв’язок з Word.
Особливо цікавим є інструмент Simulink, розроблений спеціально для моделювання
динамічних систем. Він містить бібліотеку графічних блоків із вбудованими матема*
тичними функціями. Іноді його називають інструментом графічного або візуального
програмування.
При розв’язуванні задач лінійної оптимізації можна використовувати такі про*
грамні продукти, як Gran1, Gran*2D, Excel, Simplex, QSB (Quantitative System for Busi*
ness), Optimal1_4 та інші.
У процесі розв’язування задач цілочисельного програмування можна скориста*
тися програмними пакетами QSB, Excel.
Для побудови оптимальних маршрутів, тобто для розв’язування задач типу
«задачі комівояжера», можна використати програмний пакет мережевої оптимізації
(Network Optimization), розроблений кафедрою дискретної математики і алгоритмі*
ки Білоруського державного університету (автор Н.Н. Писарчук). Пакет містить ряд
програм для розв’язування задачі визначення максимального потоку в мережі,
потоку мінімальної вартості, знаходження найкоротшого шляху та ряд інших. Інфор*
маційна технологія розв’язування задачі комівояжера (відшукання циклу Гамільтона
мінімальної вартості (довжини) — Min Cost Hamilton Cycle) дозволяє використати
графічне та табличне подання початкових даних.
Для задач динамічного програмування можна застосувати зручний і простий Excel.
Для розрахунку параметрів і оптимізації мережевих графіків використовуються
інформаційні технології пакету QSB (PERT — програма розрахунку проектів метода*
ми мережевого планування; CPM — програма «Мережеве планування»).
Оскільки будь*яка скінченна гра з двома особами і нульовою сумою зводиться до
розв’язування задачі лінійного програмування, то для розв’язування матричних ігор
теж можна застосувати програму Simplex або «Лінійне програмування» з пакета
QSB. Для знаходження оптимальних стратегій в іграх з природою можна використа*
ти Excel. Ця ж програма допоможе у розв’язуванні задач нелінійного програмування
та векторної оптимізації.
Широке застосування має Excel до розв’язування задач стохастичного програ*
мування, зокрема, для визначення кількісних характеристик і функцій розподілу
ймовірностей на множині значень випадкової величини, побудови графіків для нор*
мального розподілу; формування початкових даних для детермінованого еквівален*
ту задачі в Е*постановці; розв’язування стохастичних задач в Р*постановці; розв’я*
зування стохастичної транспортної задачі.
Аналізуючи вище зазначене, можна помітити, що задачу з математичного про*
грамування можна розв’язати або частково автоматизувати її розв’язування за
допомогою табличного процесора Excel. Excel належить до програмного забезпе*
чення загального призначення, тобто його використання не потребує спеціальних
знань від студентів.
Висновки. Математичне програмування відіграє надзвичайно важливу роль як
один з основних інструментів управління економічними системами, що полягає
в розробці методів розв’язування оптимізаційних задач та дослідження отриманих
розв’язків.
Специфікою задач математичного програмування є певна обчислювальна склад*
ність. Тому сьогодні при їх розв’язуванні (не тільки в навчальній, а, насамперед,
у професійній діяльності) широко використовують програмні засоби.
Рассмотрены методы решения задач линейного программирования. Описаны
существующие методы решения и рассмотрены методы решения задач математи6
ческого программирования средствами MS Excel. Рассмотрены другие програм6
мные методы решения таких задач.
Ключевые слова: задача оптимизации, математическое программирование,
линейное программирование, экономико*математическая модель, Microsoft Excel,
программные методы.
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The methods for solving linear programming problems. Existing methods of solution
and the methods of solving mathematical programming by means of MS Excel. Consider
other programming methods for solving such problems.
Key words: optimization problem, mathematical programming, linear programming,
economic and mathematical models, Microsoft Excel, programming methods.
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ÐÎÇÄ²Ë 4

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÎÏÒÈÌÀËÜÍÈÕ ÀËÃÎÐÈÒÌ²Â
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÏÐÈ ÐÎÇÐÎÁÖ² ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÎÃÎ
ÏÐÎÃÐÀÌÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÄËß ÂÅÐÑÒÀÒ²Â Ç ×ÏÓ
Розглянуто завдання оптимізації часу виготовлення деталей за допомогою про6
мислових верстатів з чисельним програмним управлінням. Розглянутий алгоритм
дозволяє значно зменшити час проходження інструменту по складній траєкторії.
Ключові слова: оптимізація, алгоритми управління, програмне забезпечення,
верстати, алгоритм оптимізації, верстати з числовим програмним керуванням
У статті розглянуто завдання оптимізації часу виготовлення деталей за допомо*
гою промислових верстатів з чисельним програмним управлінням. Для вирішення
цього завдання досліджено алгоритм прискорення проходження інструменту по
складній траєкторії. Алгоритм є оптимальним і дозволяє значно зменшити час виго*
товлення складних деталей.
Нині виготовлення складних деталей важко уявити без верстатів з числовим управ*
лінням. Верстати з ЧПУ мають високу точність та швидкість. На підприємствах найча*
стіше використовують обладнання, яке включає в себе сам верстат, систему управлін*
ня. В систему управління включають програмне забезпечення, яке встановлене на
промисловий комп’ютер та розроблене виробником для конкретного верстата.
Проблема оптимізації часу на виготовлення деталей є актуальною, тому що
дозволяє зменшити витрати на виробництво.
Метою статті є: розглянути методи управління промисловими верстатами з число*
вим програмним управлінням, розробити спеціалізоване програмне забезпечення
з використанням алгоритму, який зменшує час виготовлення складних деталей.
Алгоритм прискорення проходження інструменту по складній траєкторії.
На практиці частіше використовується прискорений рух, тому важливим є питання
визначення миттєвих швидкостей для забезпечення мінімальних витрат часу на
обробку деталі.
Нехай нам потрібно пройти з точки А в точку K. Програма була розроблена для
крокових двигунів, тому були враховані такі параметри:
— максимальна стартова швидкість;
— прискорення двигуна;
— максимальна швидкість.
177

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

Звичайний алгоритм проходження по цій траєкторії передбачає таку послідов*
ність дій на кожному відрізку:
— розгін зі стартової швидкості до максимальної;
— рух на максимальній швидкості;
— сповільнення до мінімальної швидкості.

Рис. 1 — Складна траєкторія руху

Тобто при прямолінійному переміщенні в кінцях кожного відрізка швидкість
дорівнює мінімальній, що призводить до втрати часу.
У розробленій програмі реалізовано алгоритм «склеювання відрізків». Він поля*
гає в тому, що швидкість у кінцях відрізків можна не знижувати до мінімальної, якщо
двигуни можуть витримати зміну швидкості.
Розглянемо алгоритм для 3*х точок (А, В, С). Швидкість у точці А дорівнює V0.
Швидкості визначають для відрізка АВ, для відрізка ВС швидкості визначають на
такій ітерації. Алгоритм має три етапи.
Перший етап. Визначення, до якої швидкості (V1) інструмент може розігнатись на
цьому відрізку (АВ).
Можливі два варіанти:
а) інструмент встигне розігнатися до максимальної швидкості (рис 2.1а);
б) інструмент не встигне розігнатися до максимальної швидкості (рис 2.1б).

а)

б)
Рис. 2.1 — Перший етап

Розрахунок швидкості виконується за формулою:
V1 = V02 + 2aL ,

де а — прискорення,
V0 — початкова швидкість,
L — довжина відрізка АВ.
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Другий етап. Визначення абсолютної величини зміни вектора швидкості.
В точці В вектор швидкості змінює напрям. V1 — швидкість у кінці відрізка АВ.
V2 — швидкість на початку відрізка ВС. Вектор зміни швидкості dV. Максимально
допустима норма зміни швидкості dVmax.
Якщо |dV| < |dVmax|то |V2| = |V1|.
Якщо |dV| > |dVmax|то |V2| = |V1| — (|dV |*|dVmax |).
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Якщо V1 > Vmax, то V1 = Vmax — випадок а).
Якщо V1 < Vmax — випадок б).

Рис. 2.2 — Другий етап

Третій етап. Перерахунок початкової швидкості.
Якщо |V1| < |V0| то може виникнути два випадки (рис. 2.3):
а) інструмент встигне зменшити швидкість до потрібного значення;
б) інструмент не встигне зменшити швидкість до потрібного значення.

а)

б)
Рис. 2.3 — Третій етап

V = V12 + 2aL .

Якщо V > V0 то V0 = Vmax — випадок а)
Якщо V < V0 то V0 = V — випадок б)
Третій етап виконується і для попередніх відрізків, поки здійснюється випадок б.
Після цього ці етапи виконуються для відрізків ВС і CD.
Розглянемо графік швидкості руху залежно від поточної позиції інструмента
(рис. 3).
З графіка видно, що в кожній кінцевій точці відрізка швидкість зменшується до
мінімальної.
Графік швидкості прискорення проходження інструменту по складній траєкторії
показаний на рис. 4.
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Рис. 3 — Графік швидкості для звичайного руху

Рис. 4 — Графік швидкості після виконання алгоритму прискорення

З графіка видно, що в кінцевих точках відрізків швидкість не падає до мінімаль*
ної. Це призводить до зменшення часу проходження по складній траєкторії.
На основі проведених досліджень було розроблено спеціалізоване програмне
забезпечення для управління фрезерувальним верстатом, яке використовує цей
алгоритм. Система управління виконує всі функції, необхідні для нормальної роботи
верстата.
На рис. 5.1 приведений повний алгоритм прискореного проходження інструмен*
ту по складній траєкторії.
Висновки. Розглянутий алгоритм дозволяє значно зменшити час проходження
інструменту по складній траєкторії. Алгоритм оптимально підходить для ефективної
роботи верстатів з числовим програмним управлінням та має просту реалізацію.
При розробці спеціалізованого програмного забезпечення було використано
запропонований алгоритм для системи управління фрезерувальним верстатом.
Рассматривается задача оптимизации времени изготовления деталей с помо6
щью промышленных станков с численным программным управлением. Рассмо6
тренный алгоритм позволяет значительно уменьшить время прохождения инстру6
мента по сложной траектории.
Ключевые слова: алгоритм оптимизации, станки с численным программным
управленим, программа.
This workis devoted to the problem of time optimization of production of parts by
means of industrial machines with numerical control.Given algorithm can substantially
reduce the time of the toolon a difficultpath.
Ключевые слова: optimization algorithm, machines with numerical program control,
program.
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Рис. 5.1 — Схема алгоритму
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Рис. 5.2 — Схема алгоритму
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ÌÎÄÅËÜ ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÏÐÈÍÖÈÏ²Â ØÒÓ×ÍÎÃÎ ²ÍÒÅËÅÊÒÓ
Розглянуті нові, дієві і практично значущі інформаційні моделі процесів юриспру6
денції, побудовані на основах теорії нейронних мереж, які саме в умовах невизна6
ченості та неповноти інформаційних даних дозволяють реалізувати формальні
методи рішення завдань та побудови відповідних інформаційних моделей діагно6
стування, передбачення та управління такими складними системами, до яких нале6
жить система суспільних відносин та взаємодії суб’єктів права.
Ключові слова: нейронні мережі, процеси юриспруденції, інформаційна мо*
дель, управління, діагностика, передбачення.
1. Принципи та теоретичні завдання формалізації рішення завдань на
основі теорії нейронних мереж
Система суспільних відносин та взаємодії суб’єктів права є складною системою
з багатьма складовими, в тому числі інформаційною моделлю процесів юриспру*
денції. Для таких систем дуже важливо реалізувати формальні методи рішення зав*
дань та побудови відповідних інформаційних моделей діагностування, передбачен*
ня та управління такими складними системами [1; 2].
Нейронна мережа — це розподілена паралельна мережа, що складається з еле*
ментарних одиниць опрацювання інформації, які накопичують експериментальні
знання і здійснюють їх подальше опрацювання [3]. Компонентами нейронних мереж
є групи нейронів, які утворюють окремі шари.
Існують дві основні архітектури нейронних мереж:
— прямонапрямлені, які не мають зворотних зв’язків між шарами, де опрацьову*
ється інформація поточного вхідного вектора, прикладами можна назвати багато*
шаровий персептрон (рис.1) та радіальні базисні мережі.
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УДК 004.032.26:34

Рис.1 — Багатошаровий персептрон:
(x1, x2,…xn) — вхідний вектор; (y1, y2,…yn) — вихідний вектор

Особливістю використання нейронних мереж для ідентифікації та діагностування
інформаційних потоків про об’єкти широкого класу є необхідність попереднього їх
навчання за двома технологіями:
1) навчання з учителем — коли вагові коефіцієнти нейронів змінюються доти,
поки одержані значення виходу не відповідатимуть бажаним;
2) навчання без учителя — в якій навчальні приклади використовуються для дос*
лідження алгоритмів навчання асоціативної пам’яті — мережі Хопфілда на основі
структури вхідних даних.
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2. Модель формального нейрона та відображення його функцій як суб’єкта
права на зовнішні впливи
Базовим компонентом нейронних мереж є модель формального нейрона, яка
показана на рис. 2 [4].

Рис. 2 — Структура моделі та реакція формального нейрона

У результаті взаємодії вхідних впливів, що можуть бути фізичними та інформацій*
ними, вони перемножуються на відповідні коефіцієнти значимості αi, які складають*
ся, і за допомогою порогової реакції (sign) формується вихідний сигнал Z.
Цю модель нейрона у сфері розпізнавання процесів юриспруденції можливо
застосувати так:
— тіло нейрона моделює суб‘єкт права, на який діють зовнішні фактори впливу
на його здоров‘я, життєвий статус, почуття відповідальності, матеріальне забезпе*
чення та інші фактори комфортності;
— для кожного суб‘єкта права зовнішні впливи xi можуть інтерпретуватися як
позитивні або негативні з різними значеннями коефіцієнта і.
Параметри впливів xi можуть у часі змінюватися стрибкоподібно або плавно,
наприклад, відповідно до зміни часових характеристик вступу в дію законів та підза*
конних актів. У результаті реакція моделі нейрона, яка моделює поведінку суб‘єктів
права, є довільно невизначена.
Існують три типи реакції нейрона на зовнішні впливи, які показані на рис. 3.

Рис. 3 — Характеристики реакції нейрона на зовнішні впливи:
а), б), в) — відповідно нульового, 1 та 2 порядків

3. Систематизація взаємодії об’єктів руху власності, яка супроводжується
взаємодією суб’єктів правочину
Аналіз об’єктів власності та законів правочину їх руху дозволяє визначити дев’ять
класів системних об’єктів юриспруденції (SO) (рис. 4) [5].
Розроблені інформаційні моделі подання юридичних знань та формалізація взає*
модії суб‘єктів права є необхідною теоретичною базою побудови сучасних комп’ю*
теризованих сховищ даних та баз юридичних знань.
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4. Уточнення формальної нейромоделі суб’єкта права
Сучасні моделі теорії формальних нейронів базуються на властивості відсутності
внутрішньої пам’яті та адаптивності його інтелектуальної реакції на зовнішні впливи.
Тобто нейрон розглядають як такий, у якому відсутня пам’ять накопичення знань
передісторії, її інформаційне опрацювання, а також аналіз результатів попередніх
реакцій на зовнішні впливи. Крім того, не враховують фактори доцільності та стра*
тегії поведінки в майбутньому, що притаманне людині*суб’єкту права.
У зв’язку з цим необхідно відповідно розширити поняття формально*інтелекту*
ального нейрона (ФІН) як моделі суб’єкта права, з урахуванням вище наведених
аргументів і наблизити його характеристики до адекватної реакції суб’єктів права на
суспільні, юридичні та інші зовнішні впливи. До того ж передбачити вплив факторів
ризику, досвіду опрацювання інформації у минулому та досвіду інших суб’єктів
юриспруденції, інформацію про яких можна отримати з документованих, відео*,
аудіо* та Інтернет джерел.
На рис. 5 фактори впливу на суб’єкт визначають параметрами суб’єктивної
інформації та суб’єктивної ентропії, які обґрунтовують мотивацію доцільної поведін*
ки вихідної реакції суб’єкта на зовнішні впливи, які описують рівнянням:
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Рис. 4 — Системні об’єкти руху власності:
R — відчужувач; G — створювач; W — набувач; QV — користувач; CPV — перевізник;
BV — зберігач; V — об’єкт власності; LV — ліквідатор; N — реєстратор

π j (σ) = π j (R disp
,R jreq (σ k ),R exp
(σ k ),α,β,...,I1,I2,...,IL ,...,Rcdisp ,...),
j
j
disp
де R j — наявні ресурси, R jreq (σk ) — необхідні ресурси, R exp
(σ k ) — очікувані ресур*
j

си (доходи), α,β,..., – характеристики взаємної корисності, σk — альтернативи,
I1,I2,...,IL — вхідна інформація пов’язана з прийняттям рішень.
На рис. 5 запропоновано модель ФІН суб’єкта права, яка побудована на принци*
пах групування зовнішніх впливів за ознаками системної єдності та охоплення різних
класів такої сукупності інформаційно*впливових груп.
Рассмотрены новые, действенные и практически значимые информационные
модели процессов юриспруденции, построенные на основах теории нейронных
сетей, которые именно в условиях неопределенности и неполноты информацион6
ных данных позволяют реализовать формальные методы решения задач и постро6
ения соответствующих информационных моделей диагностирования, предвидения
и управления такими сложными системами, к которым принадлежит система
общественных отношений и взаимодействия субъектов права.
Ключевые слова: нейронные сети, процессы юриспруденции, информацион*
ная модель, управление, диагностика, предсказания.
Explore new, effective and practically meaningful information models of the law, based on
the theory of neural networks, which is under conditions of uncertainty and incompleteness
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of data can implement formal methods for solving problems and building information
models relevant diagnosis, prediction and management of such complex systems, which
is a system of social relations and interactions of legal subjects.
Key words: neural networks, processes, law, information model, management, diag*
nostics, prediction.

Рис. 5 — Формальна нейромодель суб’єкта права
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ÅÂÎËÞÖ²ÉÍÈÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ ÊËÀÑÒÅÐ²ÇÀÖ²¯ ÌÍÎÆÈÍÈ
Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÎ ÄÎ ÇÀÄÀÍÎÃÎ ÊÐÈÒÅÐ²Þ
Запропоновано еволюційний алгоритм кластеризації множини у відповідності до
заданого критерію. На відміну від існуючих алгоритмів, які здійснюють кластериза6
цію лише відповідно до фіксованого критерію, у цьому алгоритмі критерій кластери6
зації задається у формі цільової функції еволюційного алгоритму. Це дає можли6
вість працювати з даними будь6якої розмірності, типу та формату.
Ключові слова: еволюційний алгоритм, кластерний аналіз, комбінаторна опти*
мізація, адаптивні алгоритми, генетичні операції.
Кластерний аналіз [1] є однією з фундаментальних завдань аналізу даних. На від*
міну від задач класифікації, кластерний аналіз не накладає обмеження на предста*
влення об’єктів, що досліджуються, дозволяє аналізувати показники різних типів
даних (інтервальні, частотні, бінарні тощо). Розв’язок задачі кластеризації, як прави*
ло, не є однозначним. Досить часто кластеризація може бути виконана багатьма
різними способами залежно від критерію та методики. Найбільш поширені алгорит*
ми [2] виконують кластеризацію відповідно до одного критерію, на якому, по суті,
базується сама ідея роботи алгоритму.
У роботі запропоновано новий підхід до вирішення задачі — за допомогою ево*
люційного алгоритму (ЕА). Вибір ґрунтується на тому, що на сьогодні використання
адаптивних алгоритмів є малодослідженим стосовно задач кластерного аналізу
і немає достовірної інформації щодо їх розробки у цій сфері.
Еволюційні алгоритми виконують пошук відповідно до цільової функції (функції
пристосованості), яка й визначає їх поведінку. Змінюючи реалізацію цієї функції,
можна задавати критерій кластеризації, залишаючи при цьому реалізацію ЕА не*
змінною. Таким чином можна розробити ЕА, який може виконувати кластеризацію
відповідно до будь*якого критерію. Завданям аналітика є лише розробка функції,
яка дає числову характеристику якості розв’язку, а ЕА сам виконує максимізацію цієї
функції.
Формальна постановка задачі кластеризації така. Нехай задана множина спосте*
режень X та скінченна вибірка об’єктів
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УДК 004.02

Xm = {x1,x2,...,xm} ⊂ X.
Необхідно розбити вибірку Xm на підмножини, що не перетинаються, — кластери
S1,S2,...,SK таким чином, щоб забезпечити екстремум (мінімум або максимум) дея*
кого критерію (функціонала якості), тобто:
S = {S1,S2,...,SK}: F(S) → minSP(maxSP).
Алгоритм кластеризації — це функція α : Xm → S, яка будь*якому об’єкту xi ста*
вить у відповідність кластер Sj ∈ S.
Еволюційний алгоритм кластеризації множини. На кожному етапі роботи ЕА
кластеризує і повертає один кластер. На початку роботи, тобто на першому етапі, на
вхід ЕА подається вся множина об’єктів (спостережень). Алгоритм із всієї вхідної
вибірки об’єктів здійснює пошук одного першого кластера. Коли із вхідної множини
об’єктів згруповано підмножину, тобто коли кластер знайдено, його заносять до
списку кластерів, а також знаходять різницю вихідної множини та множини об’єктів,
що представляє знайдений кластер. На другому етапі як вхідну множину об’єктів
використовують отриману різницю множин, тобто кластеризація продовжується для
множини об’єктів, що залишилася некластеризованою після першого етапу. Цей
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процес виконується до тих пір, поки вся множина об’єктів не буде вичерпаною.
Алгоритм завершується, якщо вся множина є кластеризованою, тобто якщо кожному
об’єкту поставлено у відповідність кластер, або якщо кількість об’єктів, що залиши*
лася, є меншою, ніж мінімальний розмір кластера.
Псевдокод алгоритму:
⎪Begin
⎪Input(X,|X| = N)
⎪Input({|Si|}, i=1,2,…,k)
⎪j : = 1
⎪Sort( {|Si|} : |Si| ≥ |Si+1|)
⎪while j ≤ k and |X| > |Sj|
⎪Begin
⎪Sj := FindCluster(X, |Sj|)
⎪X := X / Sj
⎪j := j + 1
⎪End
⎪Output({Si}, i = 1,2,…,k }
⎪Output(X)
⎪End.
Практично всі з відомих алгоритмів кластеризації потребують введення деяких
вхідних даних апріорі. Такими даними можуть бути як специфічні параметри для кон*
кретного алгоритму (кількість епох, степеневі коефіцієнти), так і дані, які описують
структуру результату [2]. Наприклад, відомий алгоритм k*середніх потребує вве*
дення кількості кластерів апріорі, проте розміри кластерів визначаються алгорит*
мом автоматично. Деякі види ієрархічних алгоритмів потребують введення гранич*
них щільностей об’єктів у кластерах. При різних постановках задач такі вхідні пара*
метри можуть ускладнювати ситуацію, оскільки експерту необхідно визначити ці
параметри до початку роботи алгоритму. Проте існує ряд задач, постановка яких
вимагає задання цих параметрів вручну. Розроблений еволюційний алгоритм кла*
стеризації дозволяє ефективно вирішувати задачу кластеризації для випадку, коли
необхідно задати розміри кластерів, на що не здатен жоден із відомих алгоритмів
кластеризації.
У загальному випадку, при заданій вхідній множині потужністю N та розміром S
кожного з кластерів складність комбінаторної задачі, що вирішується у роботі, ста*
N!
новить
. Якщо задано розміри кластерів S1,S2,...,SK, при чому
⎡N ⎤ ⎛ ⎡N ⎤⎞
⎢S ⎥ ⎜
(S!)⎣ ⎦ * ⎜ ⎢ ⎥ ⎟⎟!
⎝⎣ S ⎦⎠
Si ≠ Sj для будь*яких i ≠ j,

N!

∑ S = N , то складність задачі становить ∏ S !.
k

1

i

k

1

i

При розробці будь*якого еволюційного алгоритму (ЕА) потрібно насамперед
визначити таке:
— спосіб кодування задачі — структуру геному;
— спосіб оцінки міри пристосованості геному;
— спосіб генерування початкової популяції;
— способи виконання основних генетичних операцій;
— критерій зупинки алгоритму.
Кодування геному. Кожний геном являє собою один кластер. Оскільки порядок
об’єктів у межах одного кластера не має значення, то порядок елементів у геномі
також є відсутнім. Інакше кажучи, геном являє собою множину. Таким чином, попу*
ляція являє собою також множину можливих кластерів, які є розв’язками*кандида*
тами для поточного етапу роботи ЕА. Якщо на поточному етапі здійснюється пошук
кластера, розмір якого заданий в діапазоні верхньої та нижньої границі, то в межах
популяції можуть співіснувати геноми*кластери різного розміру.
Оцінка пристосованості. Оскільки визначення пристосованості передбачає
обчислення міри компактності кластера відповідно до метрики (способу оцінки
подібності) [], то метрика задається у контексті критерію кластеризації.
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m

∑ (x

D(x, y )=

− yi ) ,
2

i

i =1

де x, y — пара об’єктів у m*вимірному просторі,
а xi, yi – їх відповідні проекції.
Для реалізації ЕА був уведений найпоширеніший критерій кластеризації, відпо*
відно до якого максимізується обернене середнє значення відстані об’єктів класте*
ра до його центру тяжіння:
F (S )=

NS

,

Ns

∑ D(x ,C )
j

S

j =1

де NS — розмір кластера S,
D(xj,CS)– евклідова відстань j*го об’єкта xj кластера до центру тяжіння CS класте*
ра, радіус*вектор якого обчислюється як фізичний центр маси:
Ns

CS =

∑x
j =1

NS
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У ролі метрики була використана класична просторова евклідова відстань

j

.

Обчислювальна складність такої фітнес*функції становить O(2NS).
Початкова популяція. Початкова популяція генерується випадковим чином, але
так, щоб покрити всю вхідну множину об’єктів, що кластеризуються. Початкова
популяція містить всі об’єкти заданої вхідної множини хоча б в одному екземплярі
в будь*якому з кластерів. Це забезпечує розмаїття можливих варіантів пошуку.
Рекомбінація. Оскільки геном подається у вигляді множини об’єктів, порядок
розташування яких не має значення, то доцільним є кросовер на основі операцій
над множинами [4]. Схрещування є статевим. Пара особин породжує пару нащад*
ків. За допомогою селекції з популяції обирається пара «індивідів*батьків». Далі
виконуються такі операції:
1) знайти перетин I = A ∩ B двох множин*батьків ;
2) знайти різниці множин RA = А/І, RB = B/I ;
3) розбити випадковим чином множини RA і RB на пари однакових за потужністю
множин R1A, R2A та R1B, R2B відповідно;
4) створити двох нащадків та U2, виконавши об’єднання множин
U1 = I ∪ R1A ∪ R2B та U2 = I ∪ R1B ∪ R2A.
Особливість такої реалізації операції рекомбінації полягає в тому, що при схре*
щенні двох тотожних індивідів буде отримана пара тих самих індивідів, що не зіпсує
результат роботи ЕА на попередніх епохах.
Мутація. В цьому алгоритмі мутація використана для відновлення об’єктів в попу*
ляції, які можуть бути втрачені внаслідок заміни старого покоління наступним новим.
Мутація виконана з деякою заданою ймовірністю одразу над кожною парою нащад*
ків, що отримується внаслідок схрещування пари батьків. Мутація полягає в заміні
одного об’єкта, вибраного випадковим чином, у межах кластера на інший випадко*
вий об’єкт.
Критерій зупинки. Зупинка роботи кожного етапу роботи алгоритму здійснюєть*
ся, якщо не було зміни значення пристосованості найкращого індивіда довше, ніж
протягом деякого заданого числа ітерацій ЕА. В програмну модель ЕА введено
лічильник, який рахує кількість ітерацій ЕА, протягом яких якість розв’язку не зміни*
лася. Якщо після чергової ітерації ЕА відбулася зміна розв’язку, тобто змінилось
значення фітнес*функції найпристосованішого з індивідів, то цей лічильник скида*
ється в нуль. При спрацьовуванні критерію зупинки поточний етап алгоритму завер*
шується і запускається наступний. Чим вище максимальне значення вказаного
лічильника, тим вища якість кластеризації, але також і більше часу витрачається на
кластеризацію.
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Результати тестування
Для порівняння ефективності роботи розробленого алгоритму та відомих алго*
ритмів було використано засоби кластеризації пакету MATLAB 7.10.0 (R2010a),
зокрема один із найпоширеніших методів кластеризації k*means та його модифіка*
ція fuzzy c*means [5].
Створено вибірку із 700 об’єктів, яка внаслідок коректної кластеризації має бути
розбита на один великий та два менші за розміром кластери. У ролі вхідних параме*
трів розробленого еволюційного алгоритму були вказані розміри кластерів — 500,
100, 100. Для алгоритмів k*means і fuzzy c*means, реалізованих в пакеті MATLAB,
була вказана кількість кластерів — 3.

а)
б)
Рис. — Результати кластеризації k+means:
(а) та ЕА для 700 об’єктів (б)

Як видно з рис. 1б, еволюційний алгоритм правильно згрупував один великий
кластер розміром в 500 об’єктів та два кластери розмірами по 100 об’єктів. У деяких
випадках іноді трапляється помилка класифікації лише поодиноких об’єктів вхідної
множини.
Результат роботи алгоритму k*means зображено на рис. 1а. Результат роботи
алгоритму fuzzy c*means аналогічний. У цьому випадку помітний ефект «розщеплен*
ня» великого кластера на два, а також помилкове злиття двох менших кластерів
в один. Таким чином, алгоритм k*means виконав кластеризацію неправильно для
заданої вибірки об’єктів та кількості кластерів. Дослідження показують перевагу
розробленого алгоритму для випадків, коли кластери мають значно відрізнятися
один від одного. Це є черговим підтвердженням того, що явне задання розмірів кла*
стерів має значну перевагу для окремих задач та вхідних даних. Крім того, розгляну*
ті алгоритми k*means і fuzzy c*means не мають можливості регулювати розміри кла*
стерів тоді, коли цього вимагає постановка задачі.
Висновки. Розроблений еволюційний алгоритм дозволяє ефективно розв’язува*
ти задачу кластеризації при специфічних параметрах пошуку, таких як розміри класте*
рів та їх кількість одночасно. Необхідність визначення розмірів кластерів часто
є додатковою проблемою, оскільки ці розміри не є відомими заздалегідь. Критерій
кластеризації задається у формі цільової функції ЕА, що надає можливість використо*
вувати алгоритм під час роботи з даними будь*якої розмірності, типу та формату.
Запропонований ЕА, як і більшість еволюційних алгоритмів, дуже ефективно роз*
паралелюється за рахунок одночасного виконання схрещування та мутації, що
забезпечує високу масштабованість алгоритму.
Предложен эволюционный алгоритм кластеризации множества в соответствии
с заданным критерием. В отличие от существующих алгоритмов, осуществляющих кла6
стеризацию только в соответствии с фиксированным критерием, в данном алгоритме
критерий кластеризации задается в форме целевой функции эволюционного алгорит6
ма. Это дает возможность работать с данными любой размерности, типа и формата.
190

The paper presents an evolutionary algorithm for set clustering in accordance to a
given criterion. As distinct from existing algorithms, which performs clustering in accor6
dance with a certain criterion, in proposed algorithm the criterion is set by evolutionary
algorithm fitness function. It enables it to process data of arbitrary dimension, type and
format.
Key words: evolutionary algorithm, clustering analysis, combinatorial optimization,
adaptive algorithms, genetic operators.
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ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯ ßÊ ÇÀÑ²Á ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²¯
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÎÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ
Розглянуто декілька аспектів використання комп’ютерних технологій у маркетин6
гу, які відповідають основним ознакам нових інформаційних технологій як засіб
оптимізації управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Ключові слова: маркетинг, системи підтримки прийняття рішень, інформаційна
система маркетингу, автоматизоване робоче місце маркетолога, інформаційна систе*
ма, виконавчі інформаційні системи, групові системи підтримки прийняття рішень.
Інформатизація суспільства значно змінила роль інформації та інформаційних
технологій, використовуваних в економіці та бізнесі. Масштаби та якість інформа*
ційних технологій в управлінні конкретними об’єкfтами господарювання прямо
впливають на показники та результати їх діяльності, допомагають досягти ринкових
цілей функціонування. Особливе значення мають ці процеси в маркетингу як філо*
софії сучасного бізнесу, що означає орієнтацію підприємств і фірм на проектування,
виробництво і збут товарів, які задовольняють попит споживачів.
Вихідні передумови.
Проблемою інформатизації економічних процесів, а також використання комп’ю*
терних технологій займається чимало науковців як в Україні, так і світі. До них відно*
симо А. Колмогорова, А. Береза, Г. Титаренко В. Пономаренко, С. Кузнєцова,
М. Стоунбрейкера та інших. Маркетинг сьогодні є чи не найбільш вагомою складовою
успішного бізнесу, тому надзвичайно важливим для оптимізації процесів маркетин*
гового управління є автоматизація, використання передових комп’ютерних техноло*
гій. Адже управління маркетинговою діяльністю базується на використанні різнопла*
нової інформації, необхідної для прийняття рішень. У свою чергу якість цих рішень
значною мірою залежить від повноти та якості відповідної інформації.
Формування мети.
У статті висвітлюється проблема використання комп’ютерних технологій для
оптимізації управління маркетинговою діяльністю.
Виклад методики та результатів дослідження.
Якість управління та прийняття маркетингових рішень безпосередньо пов’язані
з наявністю повної, актуальної і достовірної інформації про ринок, попит на товари,
уподобання споживачів, ринкові ціни, дії конкурентів і т. п., а також інформації про
показники діяльності об’єкта управління. Значні обсяги інформації, нагальна потре*
ба оперативних розрахунків, пошуку та надання маркетологам відповідної інформа*
ції для прийняття рішень зумовлюють необхідність використання засобів обчислю*
вальної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні ефективність функціонування
організації визначається продуктивністю праці фахівців, котрі у свою чергу значну
частину свого робочого часу витрачають на роботу з документами — 68%, аналітич*
ну роботу — 14, і лише 23 — на ділові контакти, 17 — на телефонні переговори, 6% —
інше [6, с. 46].
Основним напрямом удосконалення управління маркетинговою діяльністю
є створення інформаційних систем маркетингу (ІСМ), які базуються на сучасних
апаратно*програмних засобах, інформаційних технологіях, розподіленому оброб*
ленні даних у мережах, на використанні економіко*математичних методів і моделей
та систем підтримки прийняття рішень [2, с. 12].
ІСМ — наукова і прикладна дисципліна. У ній з наукових позицій досліджуються
особливості маркетингової інформації, визначається склад функцій і завдань, що
реалізуються в системі, аналізуються методи та інформаційні технології розв’язан*
ня задач. Прикладне значення має обґрунтування комплексів і черговості впрова*
дження задач вибір технічних засобів та організація інформаційної бази, програмне
забезпечення, встановлення інформаційної технології збирання, реєстрації, нагро*
мадження та оброблення даних для управління і прийняття маркетингових рішень.
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Сучасні інформаційні технології, організація баз і банків даних забезпечують пря*
мий і зворотний обмін інформацією та доступ до неї користувачів на всіх стадіях упра*
вління. Особливо це є важливим на стадії прийняття рішень за оцінювання альтерна*
тивних варіантів, коли маркетолог може зробити новий розрахунок за іншою методи*
кою або виявити потреби у додаткових даних і повернутися до стадії їх збирання.
Основними вимогами до використовуваної в управлінні маркетингом інформації
є її повнота, достовірність, актуальність, а також оперативність збирання. Така
інформація дає змогу набути ринкових переваг, знижує фінансовий ризик, ефектив*
но підтримує прийняття рішень.
Потреба в інформації для прийняття маркетингових рішень значно зросла за
умов становлення в Україні ринкової економіки. Питання зниження ступеня ризику,
необхідності оперативного виявлення змін у зовнішньому середовищі та своєчасно*
го реагування на них нині є одними з найактуальніших.
Маркетингова інформація є часткою об’єктивно існуючого і постійно функціоную*
чого інформаційного процесу. Базуючись на інформації і повсякчас формуючи нові
інформаційні потреби, сучасний маркетинг не може розвиватися без використання
комп’ютерних інформаційних технологій, створення інформаційної бази та системи
комунікацій.
Управління маркетинговою діяльністю пов’язане з виконанням значної кількості
обчислювальних операцій, з прогнозуванням та оптимізацією важливих показників,
розглядом значної кількості варіантів і вибором найдоцільнішого з них. Можливість
формалізації переважної кількості задач з управління маркетингом, використання
сучасних економіко*математичних методів і моделей для розв’язання слабо структу*
рованих задач забезпечують ефективність використання ЕОМ за виконання спеціалі*
стами з маркетингу різних функцій. Цьому сприяє масовість, типовість і повторюва*
ність розв’язання значної кількості задач з маркетингу та процедур оброблення даних.
Існують декілька напрямів використання обчислювальної техніки в маркетингу, які
відповідають основним ознакам нових інформаційних технологій. До них належить
організація автоматизованих робочих місць (АРМ) персоналу управління (найпоши*
реніші). АРМ організуються на рівні керівників (комерційний директор, керівник відді*
лу маркетингу), спеціалістів (маркетологи, збувальники, виробничий персонал), тех*
нічних робітників (комірники, збирачі інформації, архіватори). Основними концепція*
ми побудови АРМ є децентралізоване оброблення даних, об’єднання їх у мережу,
створення персональних баз даних і баз знань, інтелектуалізація АРМ [1; 5; 6].
Маркетингова діяльність реалізується в процесі взаємодії з різними службами
підприємства чи фірми (конструкторсько*технологічні та проектні відділи, виробни*
чі підрозділи, відділ збуту, склади тощо), а також із зовнішніми структурами (філії,
магазини, торгові агенти тощо). В системах обробки даних виникає необхідність
колективного використання інформаційних ресурсів шляхом організації локальних
мереж і розподіленої бази даних. Це виключає дублювання даних, дає змогу опера*
тивно використовувати інформацію, яка формується на АРМ різних спеціалістів,
сполучає переваги індивідуальної роботи на ПЕОМ з можливістю ефективного вико*
ристання значних обсягів інформації, що циркулюють на об’єкті. При цьому органі*
зуються багаторівневі розподілені системи обробки інформації, в яких кожний
рівень обробляє відповідну інформацію.
Одним із основних напрямів удосконалення управління бізнесом і економікою
є створення інформаційних систем (ІС) у конкретних предметних галузях (у мене*
джменті, фінансах, маркетингу) та їх розвиток відповідно до вимог управління і біз*
нес*процесів. Важливе місце посідає різновид ІС — системи підтримки прийняття
рішень (СППР). СППР — інтерактивні інформаційні системи, призначені для під*
тримки різних видів діяльності за розв’язання неструктурованих і слабо структуро*
ваних проблем (задач). У складі СППР — набір універсальних елементів, які утворю*
ють базову модель: інтерфейс користувача, системи управління базою даних та
управління базою моделей. СППР находять широке застосування в маркетингу,
наприклад, Marketing Expert — підтримка прийняття стратегічних рішень, плануван*
ня маркетингу, моделювання стану ринку; Decision Grid — підтримка прийняття
багатокритеріальних рішень в економіці; Precision Tree Prime Decision — підтримка
прийняття рішень в економіці на основі дерев рішень (аналіз конкурентоспроможно*
сті товарів, попиту) [1; 4].
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До нових класів СППР належать:
— виконавчі інформаційні системи (ВІС) — орієнтовані на підтримку діяльності
(наприклад, стратегічних рішень) перших керівників підприємств та організацій;
— групові системи підтримки прийняття рішень (ГСППР) — для підтримки колек*
тивного вироблення рішень. Так, у прийнятті рішення про впровадження нового
товару беруть участь конструктори, технологи, економісти, маркетологи;
— системи підтримки прийняття рішень, побудовані на даних експертної системи.
Сучасні концепції створення ІС ґрунтуються на використанні нових підходів до
проектування і розроблення ІС та їх компонентів і на застосуванні інструментально*
технологічних засобів функціонування ІС.
У сучасних інформаційних системах застосовуються два класи технології: техно*
логії, які реалізують оперативне оброблення інформації, та технології, які реалізують
аналітичне оброблення інформації. Перші, названі On*line Transaction Processing
(OLTP), орієнтуються на бізнес*процеси, що відбуваються на конкретному об’єкті,
й призначені для підтримки поточної діяльності фірми. Технології, що реалізують
аналітичне оброблення інформації (On*line Analytical Processing, OLAP), призначені
для розв’язання стратегічних задач об’єкта. Для OLAP*технологій характерні бага*
товимірні (гіперкубічні) моделі даних (на відміну від плоскої реляційної моделі
даних), що забезпечує можливість моделювати реальні структури і зв’язки, отриму*
вати повну картину аналізованих ситуацій для осіб, які ухвалюють рішення. Викори*
стання OLAP*технологій у маркетингу важливе для аналізу ринкової ситуації, аналізу
конкурентоспроможності, прийняття рішень відносно стратегії і тактики маркетингу
з урахуванням багатьох параметрів, що впливають на них. Створення OLAP*техно*
логій пов’язане з використанням сховищ даних.
Сховище даних (Date Waren House) є різновидом баз даних, але на відміну від тра*
диційних БД орієнтується на інформаційні потреби користувачів щодо даних, перед*
бачає роботу з іншими базами цих системи, інтегрування локальних підмножин даних
і розроблення єдиної погодженої системи сховища. Для створення сховища даних
використовуються різні інструментальні засоби. За допомогою OLAP*технологій
користувач може отримати дані прямо або через «інформаційні вітрини» (data mart),
в яких знаходиться підмножина даних, вибрана із сховища за певною тематичною
ознакою, вказаною користувачем []. Сховища даних дають можливість розв’язувати
задачі з аналізу діяльності фірми, прогнозувати і виявляти відхилення від прогнозу за
визначення ефективності реклами, проводити сегментацію ринку тощо [3; 6].
У процесі діяльності економічних об’єктів застосовуються нейромережі, які не
тільки полегшують фахівцеві процес прийняття рішень, а й здатні «навчатися» згідно
із зміною параметрів об’єкта, здобувати приховані закономірності з потоку даних.
Один із важливих напрямів в організації інформаційних систем — мережеве
опрацювання даних. На сьогодні найбільш поширеним є оброблення даних у ло*
кальних (Intranet) і глобальних (Internet) мережах.
У маркетинговій діяльності мережі Internet та Internet*технологій використову*
ються за такими напрямами:
— маркетингові дослідження в Internet;
— організація продажу товарів (електронна комерція, Internet*ринок, віртуальні
магазини);
— реклама в Internet.
В Internet можна здійснювати індивідуальний маркетинг, орієнтований на потреби
конкретного споживача, та прямий маркетинг (direct*marketing), що являє собою інте*
рактивну систему збуту з чітко сформульованою пропозицією, наявністю інформації,
необхідної для прийняття рішень про купівлю, і можливістю отримання реакції клієнта.
Варто зазначити, що в інформаційних технологіях маркетингу немає готових
загальних рішень для всіх суб’єктів ринкової економіки. У зв’язку із цим проектуван*
ня ІСМ, і особливо розроблення постановок задач, здійснюється з урахуванням особ*
ливостей функціонування об’єктів (виробниче, торговельне, підприємство, банки
і т. п.), товарів і послуг, місця на ринку та інших суттєвих факторів. При цьому задачі
розв’язуються з використанням різних інформаційних ресурсів, за різними метода*
ми, моделями та алгоритмами. В сучасних системах автоматизації проектування ІС
цей компонент входить до складу баз моделей та алгоритмів, з яких користувач,
спираючись на свої професіональні знання, може вибрати оптимальний варіант, або
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виконати розрахунки за різними моделями і порівняти результати з метою вибору
найвірогіднішого.
Усі задачі, розв’язувані в ІСМ, можна розглядати як множину елементів, з’єднаних
між собою інформаційними та логічними зв’язками. Практичне розв’язання задач
передбачає встановлення періодичності, послідовності та пріоритету їх виконання.
Тому черговість (послідовність) створення підсистем або розв’язання комплексів
задач встановлюється конкретно на кожному об’єкті діяльності. На практиці першо*
черговим є здебільшого розв’язання задач з маркетингових досліджень ринку, попи*
ту, товарів, цін, конкурентів. Результатні дані цих задач — основа для визначення
цілей функціонування фірми, розроблення стратегії маркетингу та його планування.
Як першочергові можуть вирішуватися задачі з ситуаційного аналізу можливостей
фірми: кон’юнктура товарного ринку фірми, виробництва та збуту, конструкторсько*
технологічна підготовка нових товарів, показники роботи підприємства (продаж,
прибутки, динаміка цих показників), аналіз основних показників з маркетингу.
Висновки. Виходячи з сказаного вище, можна зробити висновок, що викори*
стання комп’ютерних технологій в управлінні маркетинговою діяльністю підприєм*
ства значно підвищує продуктивність праці фахівців, що у свою чергу підвищує
ефективність виробничо*господарської діяльності підприємства загалом. Таким
чином, інфраструктура інформаційних технологій має містити:
— систему комунікацій, обчислювальних засобів і мереж, які забезпечують взає*
модію між собою інформаційних об’єктів і технологій;
— програмні засоби, які підтримують функціонування апаратури;
— інформаційні засоби і бази даних;
— систему підтримки кадрів, ефективно експлуатувати ці технології;
— економічні та правові механізми, які сприяють ефективному розвиткові проце*
су інформатизації.
Рассмотрены несколько аспектов использования компьютерных технологий
в маркетинге, которые отвечают основным признакам новых информационных тех6
нологий как средство оптимизации управления маркетинговой деятельностью
предприятия.
Ключевые слова: маркетинг, системы поддержки принятия решений, информа*
ционная система маркетинга, автоматизировано рабочее место маркетолога,
информационная система, исполнительные информационные системы, групповые
системы поддержки принятия решений.
A few aspects of the use of computer technologies in marketing, which answer the
basic signs of new information technologies as a mean of optimization of management of
enterprise marketing activity, are considered in this article.
Key words: marketing, systems of support of making decision, informative system of
marketing, the workplace of marketing specialist, informative system, run*time informati*
ve systems, group systems of support of making decision.
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Розглянуто поняття реквізитів документа та їх смислове навантаження. Роз’яс6
нено необхідність додавання другого рівня смислового навантаження рекізитів та
характеристики багатозначності. Показана необхідність об’єднання груп реквізитів
в іменовані блоки. Представлена концептуальна модель для зберігання та обробки
семантичної інформації.
Ключові слова: документ, реквізит, багатозначний реквізит, блок реквізитів,
семантична характеристика, база даних.
Вступ. Зберігання різних типів документів у реляційних базах даних потребує
значних зусиль з боку розробників програмного забезпечення, коли з’являється
новий тип документа, для якого існуюча схема БД не має відповідної підтримки.
Тобто реквізитний зміст нового документа значно відрізняється від реквізитного
змісту існуючих у базі даних документів. Щоб вирішити проблему додавання нових
типів документів до існуючої бази, пропонується модель семантичної бази даних,
яка зберігає не тільки дані кожного екземпляра документа, а також семантичну
інформацію щодо реквізитного складу документа, створюючи, таким чином, новий
тип документа у базі даних.
Постановка завдання. Для зберігання документів з різноманітним реквізитним
змістом необхідна відповідним чином побудована модель.
Кожен документ має свою інформаційну структуру та що її складають частини.
Математично таку структуру можливо представити як множину елементів. Елемент
цієї множини являє собою інформаційну одиницю зі своїми характеристиками, змі*
стом, сеансовим навантаженням, та має назву реквізит.
Основний розділ. Документи різних типів, які розглядаються одночасно, мають
різні множини реквізитів.
Практично кожен документ, який регулює діяльність людини, має реквізити. При
заповненні цих реквізитів конкретними значеннями документ приймає закінчений
стан та набуває юридичної сили.
При використанні паперових копій документу значення полів реквізитів заповню*
ються, як правило, ручкою. В якості значень виступають слова, частини речень,
числа, та інше. Якщо кожному реквізиту присвоїти деяке смислове значення, то
й дані, які стоять у полі реквізиту, отримують певне смислове навантаження. Повний
набір значень (множина) реквізитів для даного типу документу являє собою інфор*
маційну складову конкретного документа даного типу.
Типовий договір на надання послуг має розділ «Реквізити та підписи сторін»,
який виглядає так, як показано на рис. 1.
На рис. 2 кожен реквізит показано окремо. Самі по собі представлені реквізити
можуть не мати смислового навантаження, яке відноситься до документа. Смисл
кожному з наведених реквізитів надає невеликий фрагмент тексту, який стоїть
поряд з реквізитом та який є однією з його характеристик. Тільки після такого
пояснення кожен реквізит приймає зовсім інше смислове забарвлення, котре зро*
зуміле людині, яка заповнює реквізити даного документа.
Далі наведено смислове навантаження кожного з представлених вище реквізитів
в порядку їх появи:
Прізвище, ім’я, по*батькові — повне прізвище, ім’я та по*батькові, або скороче*
на форма, тобто прізвище та ініціали;
Електронна адреса — адреса електронної почти, якщо така є,
Паспорт, серія — серія паспорта з двох літер;
Номер — номер паспорта.
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Рисунок 1 — Реквізити та підписи сторін типового договору надання послуг

Рисунок 2 — Окремі реквізити типового договору про надання послуг

Розглянемо ще один фрагмент типового договору на надання послуг (дивіться
рис. 3). Виділений реквізит на малюнці 3 не має пояснювального тексту, який дає
смисловий зміст реквізиту. Смислову характеристику такого реквізиту ми можемо
витягти з контексту, в якому розташований цей реквізит, з нашого досвіду та знання
аналогічних документів, її нам може підказати службовець офісу, в якому ми запов*
нюємо документ, і так далі. Це говорить про те, що реквізити документу самі по собі
є знеособленими, які не несуть особливого сенсу. Тільки людина, яка готувала цей
документ, або спеціаліст в даній прикладній сфері можуть визначити смислове
навантаження кожного з реквізитів.
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В класичному підході до проектування баз даних документів використовується,
як правило, тільки така характеристика кожного реквізиту. Кожному реквізиту
в цьому випадку у таблиці бази даних відводиться одне відповідне поле.
В тому разі, якщо необхідно працювати з множиною різних типів документів, то
однієї характеристики реквізиту недостатньо. Це суттєво ускладнить процеси оброб*
ки, зберігання та пошуку [2] окремих документів в класичному сховищі даних. Пропо*
нується додати кожному реквізиту ще, як мінімум, одну характеристику — семантич*
ну — котра буде використовуватись для ефективної організації процесів обробки.
Для наведених вище реквізитів додаємо наступну семантичну характеристику:
Прізвіще заявителя;
Дата видачі паспорта;
Електронна адреса заявителя.

Рисунок 3 — Приклад реквізиту документу без пояснюючого надпису

Маючи смислове навантаження і дані кожного реквізиту, отримують певне сми*
слове навантаження та допустиму множину значень. Проте така допустима множи*
на значень не буде повністю формалізована завдяки наявності семантичної складо*
вої. Наприклад, ми всі розуміємо, що таке «Призвіще, ім’я, по батькові», але допу*
стима множина значень в Україні та в Китаї будуть відрізнятися. А в Іспанії, як
подальший приклад, повне ім’я може складатися з декількох простих імен.
Множину всіх реквізитів документу надалі будемо позначати RD. Для наведеного
вище прикладу множина RD складається з 10 елементів: {r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10}.
Дана множина зображена на рис. 4.

Рисунок 4 — Множина реквізитів при підписанні типового договору на надання послуг

Для декількох типів документів, як результат, маємо декілька множин реквізитів,
і кожен реквізит з цих множин має семантичну характеристику.
Серед реквізитів можуть зустрічатися такі, котрі володіють додатковою характе*
ристикою, котру ми назвемо «багатозначністю».
Розглянемо реквізит, призначений для запису cписку учасників, котрі були при*
сутні на зборах. Семантично це один реквізит і він має чітко виражене семантичне
навантаження: «Учасники зборів». Однак дані, які будуть внесені в даний реквізит,
є множина значень одного типу, а саме, множину прізвищ та імен учасників зборів.
Залежно від зборів і кількість учасників буде різною.
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Такі реквізити ми будемо характеризувати спеціальною ознакою — ознакою
багатозначності. Ознака багатозначності також являє собою складову частину
семантичного навантаження реквізиту.
Множину реквізитів для одного типу документа будемо називати «реквізитами
документа».
Сума реквізитів всіх типів документів, що розглядаються, являє собою реквізит*
ну потужність сукупності документів, що обробляються. Реквізитна потужність
характеризує необхідні ресурси пам'яті для зберігання даних документів в базі
даних (при класичному підході).
Припустимо, що ми маємо три типи документів, котрі ми позначимо D1, D2 и D3.
Кожен тип документа визначає відповідну множину реквізитів R1, R2 та R3.
Об'єднання за присвоєними семантичними характеристиками всіх реквізитів
документів будемо називати множиною глобальних реквізитів.
Потужність множини глобальних реквізитів, як правило, менше реквізитної
потужності.
Блоки реквізитів. На рис. 1 видно, що всі реквізити зібрані в одному місці доку*
мента та утворюють одну групу. Цій групі присвоєно ім’я «Абонент», яке, по*перше,
дає ім’я всій групі або блоку реквізитів, і, по*друге, дає смислове значення даному
блоку реквізитів, а саме, це блок реквізитів, котрий містить інформацію про абонен*
та, що підписав договір.
Формування блоків реквізитів вносить ще один рівень семантичного наванта*
ження в документ. Формально реквізити можливо звести у групи кількома шляхами.
Але, оскільки ім’я блока є його семантичною складовою, то й об’єднувати реквізити
у блоки потрібно за іх смисловим значеням.
Ім’я блока є також третьою семантичною характеристикою реквізиту.
Як було сказано вище, багатозначні реквізити потребують певної додаткової
смислової складової частини. Аналогічно багатозначним реквізитам вводиться
поняття багатозначного блока.
Прикладом багатозначного блока может бути блок «Товар», який складається
з реквізитів «Найменування товару», «Код за ТВЕД», «Одиниця вимірювання», «Кіль*
кість». Видаткова накладана має такий блок.
Множину блоків одного типу документа будемо називати «блоками документа»
та позначати ВD.
Три типи документів, розглянуті раніше, матимуть три множини блоків докумен*
тів: В1, В2 та В3. Їх об’єднання Вd = В1 ∪ В2 ∪ В3 буде представляти множину блоків,
яку будемо називати «глобальні блоки».
Модель семантичної бази даних. Для зберігання семантичної інформації
в базі даних концептуальна модель матиме наступний вигляд. (див. рис. 6).

Рисунок 6 — Концептуальна модель семантичної бази даних
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Таблиця «Документи» призначена для зберігання інформації про різні типи доку*
ментів. У таблиці «Реквізити документів» зберігаються окремі ревізити кожного
документа. Один документ може мати від одного до n реквізитів, тому між цими
двома таблицями існує зв’язок типу «один до багатьох». Далі, оскільки один блок
документа може складатися з декількох реквізитів, то і таблиці «Блоки документів»
та «Реквізити документів» мають зв’язок типу «один до багатьох» [1].
Окремо слід сказати про звя’зок між таблицями «Глобальні реквізити» та «Ревізи*
ти документів»: ці дві таблиці зв’язані між собою зв’язком типу «один до багатьох»
тому що один глобальній реквізит може існувати як реквізит документа у декількох
документах. Об’єднання всіх реквізитів документів дало нам глобальні реквізити,
але ми повинні залишити зв’язок між кожним глобальним реквізитом та тими рекві*
зитами документів, які його сформували. Такі ж самі міркування відносяться і до
зв’язку між таблицями «Глобальні блоки» та «Блоки документів».
Висновки. У статті описано підхід до аналізу та декомпозиції неструктурованих
документів. Запропоновано розглядати інформаційні частини документа як його
реквізити та надавати їм певного смислового значення. Подальше групування рек*
візитів за їх семантичними ознаками другого рівня дозволяє перейти до створення
моделі бази даних для того, щоб зберігати семантичні характеристики реквізитів
документів. В подальшому запропонована модель семантичної бази даних може
використовуватись для описування та збереження інформації документів різних
типів.
Рассмотрено понятие реквизитов документу и их смысловую нагрузку. Дается
разъяснение необходимости добавления второго уровня семантической нагрузки
реквизитов и характеристики многозначности. Показана необходимость объедине6
ния групп реквизитов в именованные блоки. Представлена концептуальная модель
для хранения и обработки семантической информации.
Ключевые слова: документ, реквизит, многозначный реквизит, блок реквизи*
тов, семантическая характеристика, база даних.
In the article is reviewed the concept of the document requisites and their semantic
property. The necessity of the second level of the requisite’s semantic property is given
together with multi6value feature. The need of consolidation of groups of requisites into
named blocks was shown. The conceptual model for storing and processing of the
semantic information was presented.
Key words: document, requisite, multiple*value requisite, block of requisites, seman*
tic property, database.
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ØÂÈÄÊÈÉ ÌÅÒÎÄ ÑÒÈÑÊÓÂÀÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯
Розглянуто метод побудови алгоритму швидкого стискування інформації для
потокової передачі даних. Хоча використання цього методу не дозволяє отрима6
ти хороші коефіцієнти стискання, але простота алгоритму і незначні апаратні
і часові витрати роблять можливим використання цього методу в швидкісних
каналах зв’язку.
Ключові слова: стискування, стискування даних, стискування інформації, мето*
ди стискання.
Усі розроблені дотепер універсальні методи стискування інформації використо*
вують три базові припущення про структуру стискуваного файлу: або у файлі при*
сутні численні послідовності однакових символів, або в ньому є переважна більшість
окремих символів, або часто зустрічаються послідовності повторюваних символів.
Саме на цих припущеннях і засновані всі відомі алгоритми стискування файлів без
втрати інформації. Якщо в початковому файлі часто зустрічаються довгі послідовно*
сті однакових символів, то можна використовувати примітивний метод кодування
ланцюжків символів. А якщо переважають окремі символи, то можна застосувати
статистичні методи, такі як метод Морзе, метод Шеннона*Фано, або досконаліший
метод Хаффмена.
Якщо ж у початковому файлі багато послідовностей, що повторюються, з різним
символом, то підійдуть словарні методи, які є найбільш ефективними для стиску*
вання інформації і нині більшість програм використовують саме їх. В основі всіх сло*
варних методів лежить ідея створення словника для послідовностей, що повторю*
ються, які при стискуванні файлу замінюються посиланнями на відповідні послідов*
ності. Розмір посилань значно менший за розмір послідовності, за рахунок чого
і виходить досить ефективне стискування початкового тексту.
Відмінність усіх словарних методів стискування полягає в способі створення
словника: наприклад, можна створювати окремий словник (LZ78), або використову*
вати попередній фрагмент файлу, що зберігається в буфері (LZ77). У різних модифі*
каціях цих методів використовують різні розміри словників, різні способи кодування
даних, швидкий пошук й інші поліпшення, які дозволяють отримати або дещо краще
стискання, або підвищують швидкодію.
Але в жодній з цих модифікацій не вдається отримати ні радикального поліпшен*
ня міри стискання, ні значного зниження швидкості роботи алгоритму. Зазвичай
початковий файл зменшується разів у 2–4, і дуже рідко це значення буває великим.
Швидкість створення стислого файлу теж відносно повільна, що пояснюється вели*
ким обсягом обчислювальної роботи з сортування і пошуку під час обробки початко*
вого файлу.
Автор зробив декілька спроб розробити алгоритм, що дозволяє позбутися цих
недоліків, але тільки переконався в тому, що існуючі методи стискування даних
досить оптимізовані, і отримати одночасно той алгоритм, що швидко працює,
і той, що добре стискає, неможливо. Можна дещо поліпшити міри стискування,
але при цьому обов’язково буде потрібен більший обсяг обчислювальної роботи
і відповідно буде менша швидкість роботи. А підвищення швидкості роботи
можливе тільки за рахунок зменшення обсягу обчислень, що призводить до мен*
шої міри стискування.
Тому була зроблена спроба взяти за основу оригінальне припущення про струк*
туру файлу, відмінне від уже існуючих припущень. Наприклад, одне з моїх припу*
щень полягає в тому, що в окремому невеликому фрагменті початкового файлу
зустрічається не менше двох однакових символів. Аналіз цього припущення для
файлів різних типів дав такі результати (табл. 1). У ході аналізу було використано
розбиття файлу на послідовності по 8 байт. Чому вибрана така довжина, буде зрозу*
міло з подальших міркувань.
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Таблиця 1 — Розподіл символів, що повторюються, у послідовностях по 8 байт
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Розшир
ення

Число байт у послідовності, що повторюються

Розмір
(кБ)

0

2

3

4

5

6

7

8

Pdf

241

22702

4437

2061

211

70

7

1119

237

Djvu

7107

786217

109019

6656

1852

773

560

291

4299

Exe

500

19291

22950

6822

6462

1938

1235

791

4511

Hlp

83

3691

3410

1362

1062

586

135

45

324

Txt

5

190

294

3

0

0

0

0

0

Htm

65

2780

4806

579

1

2

0

0

0

Doc

145

1820

2412

2124

3666

598

1961

1192

4797

Mht

25

1889

1162

69

10

11

12

2

42

Docx

475

50989

8798

508

82

90

37

41

254

Для складання цієї таблиці були взяті перші файли різних типів, що трапилися.
З результатів експерименту видно, що наявність декількох байт, що збігаються,
в послідовності з восьми байт зустрічається досить часто. Це дозволяє створити
метод стискування інформації, відмітною особливістю якого буде дуже велика
швидкість роботи.
Оскільки в послідовності з восьми байт часто зустрічаються однакові символи, то
немає необхідності передавати символи, що повторюються: можна передати тільки
перший символ і вказати, де знаходяться інші символи. Для вказівки повторюваних
символів можна використовувати значення поєднання з восьми байт. Наприклад,
поєднання з 8 по 2 має 28 різних значень, кожне з яких можна розглядати як комбі*
націю з восьми нулів і одиниць. У нашому випадку одиниці вказуватимуть положен*
ня повторюваних символів.
Тому формат передаваної послідовності для восьми байт буде таким. Спочатку
передається значення поєднання і потім тільки ті байти, які потрібні для відновлення
на приймальному кінці оригінальної інформації. Тобто не передаються байти, які збі*
гаються з уже переданими байтами.
Розглянемо детальніше спрощений приклад. Нехай початкова послідовність
з восьми байт має такий вигляд:
1 2 3 3 4 3 5 6.
Тобто в послідовності байт зустрічаються три повторення, тому цю послідовність
можна стискувати і передати в такому вигляді:
52 1 2 3 4 5 6.
Видно, що після обробки початкової послідовності її розмір зменшився на один
байт і став займати сім байт. При цьому з трьох трійок, що повторюються, залиши*
лася всього одна, але з’явився заголовний байт, який в нашому випадку дорівнює
десятковому числу 52. Якщо написати це число в двійковому вигляді, то отримаємо:
00110100
Тобто на місці одинарних символів стоять нулі, а на місці тих, що повторюються, —
одиниці. Це дозволяє однозначно відновити інформацію, закодовану в наведеній
вище послідовності байт.
Спрощення для цього прикладу полягає в тому, що для опису структури послі*
довності (розташування тих, що повторюються, і одинарних байт) використовував*
ся цілий байт. Тому якщо в послідовності зустрічається всього два символи, що пов*
торюються, то ніякого стискування не вийде. Для того щоб стискування відбувалося
і при двох символах, що повторюються, доведеться дещо ускладнити процес коду*
вання, і замість безпосередньої передачі структури послідовності, використовувати
поєднання.
Всього різних комбінацій може бути 248, оскільки поєднання з 8 по 1 не містить
символів, що повторюються. Усі значення розбиваються на нерівномірні довжини,
а розподіл проводиться за допомогою префіксного кодування. Таким чином, при
двох повторюваних символах заголовок складатиметься всього з семи біт. Тобто
навіть і в цьому випадку буде економія в один біт. При цьому жодних додаткових роз*
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рахунків проводити не потрібно, просто складається таблиця відповідності початко*
вих значень і префіксних кодів, розмір якої буде всього 248 елементів.
Тепер спробуємо оцінити кількість операцій, що виконуються при стискуванні
початкового файлу за цим методом. Їх не так і багато, і це все операції порівняння,
що найбільш швидко виконуються процесором. При обробці однієї послідовності
з 8 байт це може бути від 7 до 27 (7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) операцій. Сім операцій буде,
якщо вже після першого проходу буде знайдено більше 4 збігів, а 27 операцій буде
виконано тоді, коли повторюються всього два символи, причому останні. Таким
чином, на вісім байт буде виконано в середньому 11–18 операцій порівняння. Також
необхідно врахувати операції записів у файл, при яких для кожних восьми біт з таблиці
витягується префіксний код і підставляється в початок стислої послідовності.
Навіть поверхневе порівняння з найбільш швидким існуючим методом Хаффме*
на показує, що число операцій буде на порядок меншим. Причому в методі Хаффме*
на досить великий обсяг роботи з сортування і впорядковування послідовностей,
при яких виконуються повільні операції переміщення і складання.
Щоб оцінити швидкісні характеристики запропонованого методу, були проведе*
ні порівняльні виміри. При цьому всі алгоритми були написані на мові C#, а виміри
проводилися в середовищі Visual Studio Express Edition. Результати експерименту
зведені в табл. 2, 3, 4.
Таблиця 2 — Результати вимірів для текстового файлу (txt)
Довжина файлу
(байт)

Час стискування
(сік)

Час відновлення
(сік)

Довжина стислого
файлу (байт)

Галисеєва

484264

0,07

0,04

469716

Хаффмена

484264

0,86

0,14

285919

LZ77

484264

14,18

0,05

237360

LZ77 модиф.

484264

0,6

0,06

307490

Метод

Таблиця 3 — Результати вимірів для форматованого текстового файлу (rtf)
Довжина файлу
(байт)

Час стискування
(сік)

Час відновлення
(сік)

Довжина стислого
файлу (байт)

Галисеєва

556231

0,1

0,07

541868

Хаффмена

556231

0,94

0,11

252099

LZ77

556231

7,82

0,03

110679

LZ77 модиф.

556231

0,39

0,06

166630

Метод

Таблиця 4 — Результати вимірів для форматованого текстового файлу (doc)
Довжина файлу
(байт)

Час стискування
(сік)

Час відновлення
(сік)

Довжина стислого
файлу (байт)

Галисеєва

3067392

0,51

0,28

2390392

Хаффмена

3067392

5,1

0,66

1619188

LZ77

3067392

23,25

0,18

695463

LZ77 модиф.

3067392

1,38

0,26

920012

Метод

У таблицях зроблені виміри для чотирьох різних алгоритмів: два алгоритми,
написаних відповідно до відомої логіки їх роботи (Хаффмена і LZ77), і два алгорит*
ми, запропоновані автором. Перший із запропонованих алгоритмів детально описа*
ний у цій статті, а другий алгоритм (LZ77 модифікований) використовує ті самі прин*
ципи, що й в методі LZ77, але істотно спрощений і допрацьований автором для
підвищення швидкості роботи.
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Висновок. На основі цих вимірів можна зробити висновок, що, використовуючи
оригінальні уявлення про структуру файлу, можна розробити дуже швидко працюю*
чий універсальний алгоритм стискування, але при цьому коефіцієнт стискування
буде не дуже високим.
Рассмотрен метод построения алгоритма быстрого сжимания информации для
поточной передачи данных. Хотя использование этого метода не позволяет полу6
чить хорошие коэффициенты сжимания, но простота алгоритма и незначительные
аппаратные и временные расходы делают возможным использование этого мето6
да в скоростных каналах связи.
Ключевые слова: сжатие, сжатие данных, сжатие информации, методы сжатия.
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Відображено загальні принципи організації заходів із захисту інформації у виші.
Висвітлено процеси захисту персональної інформації.
Одне з основних завдань сучасних організацій полягає в тому, щоб забезпечити
безпеку своїх інформаційних активів. Комерційні й технологічні секрети, конфіден*
ційні документи, персональні дані персоналу та клієнтів організації — всю цю класи*
фіковану інформацію необхідно захистити від найрізноманітніших загроз.
Технічний захист інформації (ТЗІ) в Україні здійснюється згідно з Законами Укра*
їни «Про захист інформації в інформаційно* телекомунікаційних системах», «Про
електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний доку*
ментообіг» щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
органів управління Збройних сил України та інших військових формувань, утворених
згідно із законодавством України, відповідних підприємств, установ та організацій.
Технічний захист конфіденційної інформації — діяльність спрямована на забезпе*
чення інженерно*технічними заходами порядку доступу, цілісності та доступності
інформації.
Основними завданнями органів, щодо яких здійснюється ТЗІ, є:
— забезпечення технічного захисту інформації згідно з вимогами нормативно*
правових актів з питань технічного захисту інформації;
— видання у межах своїх повноважень нормативно*правових актів із зазначених
питань;
— здійснення контролю за станом технічного захисту інформації.
Заходи з захисту конфіденційної інформації у ВНЗ можна поділити на правові
(законодавчі), організаційні (адміністративні), фізичні і технічні (апаратні і програм*
ні), що реалізують функції і завдання комплексної системи захисту конфіденційної
інформації в інформаційній системі та повинні забезпечувати:
— попередження появи загроз;
— виявлення появи загроз;
— попередження впливу загроз на інформаційну систему;
— локалізацію впливу загроз на інформаційну систему;
— ліквідацію наслідків впливу загроз на інформаційну систему;
Забезпечення безпеки конфіденційної інформації в інформаційній системі може
бути ефективним тільки тоді, коли її захист являтиме собою безперервний і ціле*
спрямований процес, постійно здійснюваний на всіх етапах життєвого циклу конфі*
денційної інформації. Так, комплексна система захисту конфіденційної інформації
в інформаційній системі, крім функцій, завдань і засобів власне забезпечення за*
хисту конфіденційної інформації, повинна включати функції, завдання і засоби управ*
ління як одного із основних компонентів.
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Щоб зменшити ризики в інформаційно*телекомунікаційному середовищі і захи*
стити свої ресурси від зовнішніх і внутрішніх загроз, необхідно використовувати
стратегію «багатошарової безпеки». Шари безпеки, які формують цю стратегію,
повинні включати розгорнені захисні заходи упродовж усього шляху від кожного
зовнішнього джерела до власних ресурсів, і всіх пунктів, що є між ними.
Розгортаючи шари багатошарової безпеки, можна бути впевненими, що коли
один шар пробитий, інші шари забезпечать безпеку, необхідну для захисту загаль*
них ресурсів (рис.1). Наприклад, проходження крізь захист організації*вишу не
повинне забезпечити нападаючому вільний доступ до найбільш важливих даних
організації. Кожний шар захисту повинен забезпечити різні форми контрзаходів,
щоб запобігти використовуванню того ж самого методу проникнення в декількох
шарах.

Рис. 1 — Схема багатошарової безпеки

План заходів щодо забезпечення технічного захисту конфіденційної інформації
розробляється на підставі технології обробки конфіденційної інформації, аналізу
ризиків, сформульованої політики її безпеки. План визначає основні завдання захи*
сту, загальні правила обробки конфіденційної інформації в інформаційній системі,
мету побудови та функціонування комплексної системи захисту конфіденційної
інформації. План має фіксувати на певний момент часу виконавців, які не мають
допуску та доступу до конфіденційної інформації, але беруть участь в обслуговуван*
ні системи, склад необхідної технічної документації тощо.
План забезпечення технічного захисту конфіденційної інформації на всіх етапах її
життєвого циклу повинен регулярно переглядатися та за необхідності змінюватися.
Зміни та доповнення до нього затверджуються на тому ж рівні та в тому порядку, що
й основні документи.
Під час виконання робіт забороняється:
— ознайомлення із конфіденційною інформацією представників інших організа*
цій і співробітників, що не працюють за цією темою;
— залучати інші організації для виконання робіт;
— використовувати матеріали, отримані під час виконання робіт у статтях,
дисертаціях, виступах на симпозіумах, конференціях тощо.
Заходи захисту конфіденційної інформації повинні:
— відповідати загрозам;
— бути розробленими з урахуванням можливої шкоди від їх реалізації і вартості
захисних заходів та обмежень, які вони вносять;
— забезпечувати задану ефективність захисту конфіденційної інформації на
встановленому рівні протягом часу обмеження доступу до неї або можливостям
здійснення загроз.
Порядок розрахунку та інструментального визначення зон безпеки конфіденцій*
ної інформації, реалізація заходів технічного захисту конфіденційної інформації,
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розрахунку ефективності захисту та порядку атестації технічних засобів забезпечен*
ня інформаційної діяльності, робочих місць (приміщень) установлюються норматив*
ними документами з технічного захисту інформації.
Технічне завдання на створення комплексної системи захисту конфіденційної
інформації в інформаційній системі є організаційно*технічним документом для
виконання робіт щодо забезпечення захисту конфіденційної інформації в системі.
Перелік вимог, які включені в технічне завдання на комплексну систему захисту
конфіденційної інформації, може бути для кожної конкретної інформаційної системи
як розширений, так і скорочений.
Вимоги повинні передбачати розроблення та використання сучасних ефектив*
них засобів і методів захисту, які дають можливість забезпечення виконання цих
вимог із найменшими матеріальними затратами.
Висновки. Викладено загальні підходи до побудови плану забезпечення техніч*
ного захисту конфіденційної інформації на всіх етапах її життєвого циклу та запропо*
новано варіант форми плану.
Запропоновані рішення щодо захисту можуть бути використані для побудови
надійних систем захисту інформації всіх типів від зовнішніх та внутрішніх порушни*
ків безпеки.
Отражены общие принципы организации мероприятий по защите информации
в вузе. Освещены процессы защиты персональной информации.
Reflect the general principles of data protection measures at the university. Covered
processes personal information protection.
Література
1. Термінологія в галузі інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого досту*
пу. НД ТЗІ 1.1*003*99, ДСТЗІ СБ України. — К.: 1999.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÄÎÑÒÓÏÓ
ÍÀ ÏÀÐÊÓÂÀËÜÍÈÕ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÀÕ
У цій статті була розглянута проблема автоматизованого контролю потоку авто6
мобілів на автостоянці складів компаній, для чого була розроблена система з роз6
ширенними функціональними можливостями на основі мікроконтролера фірми Fre6
escale (Motorola) MC9S12NE64.
Програмне забезпечення виконано в середовищі Visual Studio.
Ключові слова: система, контроль, мікроконтролер, авто, Motorola, паркувальні
майданчики.
На сьогодні існує величезна кількість компаній, які займаються вантажоперевезен*
нями. У всіх у них є свої склади, куди постійно прибувають та звідки відбувають ванта*
жівки та мікроавтобуси, які й перевозять речі країною. Також такі склади є й у великих
компаній виробників, імпортерів та експортерів. І майже всі вони стикаються з про*
блемою організації роботи складів та моніторингу роботи, а саме: організації заванта*
ження, контроль часу черги та розгрузки будь*чого. Існують багато систем, призначе*
них для керування складськими приміщеннями, такі як ФОЛИО WMS та Qguar WMS
Pro, але всі вони призначенні лише для керування самими складськими приміщення*
ми. Тому періодично виникають ситуації, коли створюється черга автомобілів, які по*
трібно розвантажити, або якийсь автомобіль загубився на паркувальному майданчику
в очікуванні своєї черги. Бувають також і випадки, коли автомобілі викрадають з цих
парковок. Для запобігання таких ситуацій і потрібні системи доступу.
Система призначена для автоматизованого контролю потоку автомобілів на
автостоянці. Під час в’їзду на автостоянку вимірюється висота автомобіля (якщо
висота більше допустимої, то в’їзд на автостоянку буде закрито). Перед в’їздом на
автостоянку розташований зчитувач безконтактних смарт*карт. Водій автомобіля
підносить свою смарт*карту з унікальним ідентифікаційним кодом до сканера*1
і в базу даних вносяться дані про водія і час в’їзду на автостоянку. Також за допомо*
гою модуля розпізнавання автомобільних номерів фіксується номер автомобіля
(визначається номерний знак на фотографії автомобіля і після цього розпізнається
електронною системою розпізнавання тексту) та вноситься до бази даних запис про
поточного водія. Після цього відкривається шлагбаум і опускається бар’єр безпеки
у вигляді протитаранних колон — болардів. Після проїзду одного автомобіля шлаг*
баум закривається і піднімається бар’єр безпеки (проїзд одного автомобіля контро*
люється датчиком тиску, розташованим у підлозі перед шлагбаумом).
При виїзді автомобіля з автостоянки водій підносить свою смарт*карту до скане*
ра*2. При цьому в базі даних фіксується час виїзду з автостоянки поточного водія,
визначається номерний знак автомобіля і запис про поточний автомобіль вида*
ляється з бази даних автомобілів, які перебувають на автостоянці. З принтера воді*
єві видається чек з часом останнього перебування автомобіля і сумарного часу
перебування автомобіля на автостоянці.
Система керування в’їздом/виїздом з автостоянки забезпечує автоматичне пропу*
скання автомобілів і внесення їх до реєстру. Модуль визначення висоти автомобіля скла*
дається з випромінювача та світлочутливого елемента. Якщо на в’їзді стоїть автомобіль,
який закриває шлях променя світла випромінювача (світлочутливий елемент неактив*
ний), то автомобіль вищий за допустиму норму і не зможе бути пропущеним на стоянку.
Модуль визначення тиску вмонтований у підлогу і спрацьовує під час наїзду коле*
сами автомобіля.
Модуль ідентифікації водія і автомобіля складається з двох сканерів зчитування
смарт*карт (біля в’їзду і виїзду) та відеокамери. Сканери зчитують унікальний ID
водія ідентифікації останнього в базі даних. Система відеоспостереження ідентифі*
кує на автомобілі номерний знак та передає зображення системі розпізнавання тек*
сту. Інформація про водія і номерний знак записується в базу даних автостоянки.
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Рис. 1 — Схема структурна функціональна

Програмне забезпечення системи моніторингу парковки
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Рис. 2 — Структура схеми ПЗ системи

Захисний модуль складається зі шлагбауму та бар’єра. Шлагбаум відкривається
і бар’єр опускається після надсилання сигналу мікроконтролером. Відразу після
зникнення сигналу від датчика тиску (це означає, що автомобіля немає) захисний
модуль приводиться в початковий стан.
Для роботи системи необхідно увімкнути останню в мережу. Після цього активі*
зується нескінченний цикл, який постійно «опитує» датчик висоти (на в’їзді) і сканер
смарт*карт на виїзді. Після активації одного з них виконується лінійний алгоритм,
схема якого зображена нижче.
Система може бути виключена, якщо вимкнути живлення. Ручне керування
дозволяє самостійно відкривати та закривати шлагбаум і захисний бар’єр.
ОПИС АЛГОРИТМУ РОБОТИ СИСТЕМИ
1. Цикл опитування сканерів 1 и 2. Сканер*1 надіслав сигнал активності — пере*
хід до пункту 2. Сканер*1 надіслав сигнал активності — перехід до пункту 5.
2. Обробка ідентифікаційного номера картки. Внесення інформації про власника
смарт*картки до БД. Ініціалізація відеокамери.
3. Ідентифікація відеокамерою номерного знаку на автомобілі і його зчитування. Розпіз*
навання номерного знаку і внесення в базу даних до запису про поточного користувача.
4. Підіймання шлагбауму і опускання боларду. Перехід до пункту 1.
5. Обробка ідентифікаційного номера картки. Внесення до БД інформації про час
перебування автомобіля власника смарт*картки на стоянці. Перехід до пункту 4.
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Рис. 3 — Схема алгоритму

У системі використовується багатофункціональний 16*розрядний мікроконтро*
лер MC9S12NE64 компанії Freescale Motorolla.
До складу архітектури мікроконтролера входять: таймери, буферизовані модулі
послідовного обміну (SCI та SPI), паралельний обмін даними, 10*розрядний АЦП,
спеціалізовані інтерфейсні модулі (BDLC, I2C, EPHY, EMAC); а також вмонтовані сис*
темні засоби відлагодження та переривання, внутрішня пам’ять — ОЗП (8 Кбайт),
Flash*пам’ять (64 Кбайти).
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На рис. 4 приведена схема електричної функціональної системи, де показані всі
функціональні зв’язки периферійного обладнення з елементами ядра управління на
базі мікроконтролера MC9S12NE64.

Рис. 4 — Схема електрична функціональна системи

Де реле 1 — керування шлагбаумом, реле 2 — керування бар’єром, реле 3 —
керування освітленням, а також «1» — керування шлагбаумом, «2» — керування
бар’єром, «3» — керування освітленням, «4» — дані старт*картки, «5» — сигнал
тиску, «6» — дані про номерний знак, «7» — дані про висоту ТС.
Висновки. Розроблене апаратне та програмне забезпечення для системи керу*
вання в’їздом/виїздом автомобілів з автостоянки, яка забезпечує автоматичне про*
пускання автомобілів і внесення їх до реєстру. Розроблена система має розширені
функціональні можливості.
Ядром управління обрано мікроконтролер MC9S12NE64 фірми Freescale [Moto*
rola]. Програмне забезпечення виконано в середовищі Visual Studio.
В данной статье была рассмотрена проблема автоматизированного контроля
потока автомобилей на автостоянке компаний, вследствие чего была разработана
система с расширенной функциональностью на основе микроконтроллера фирмы
Freescale (Motorola) MC9S12NE64.
Программное обеспечение разработано в среде Visual Studio.
Ключевые слова: система, контроль, микроконтроллер, авто, парковки, Motorola
This article reviewed the problem of the automated control of a stream of cars on par6
king place of the companies has been considered, in a consequence of that the system
with the expanded functionality on the basis of firm Freescale microcontroller (Motorola)
MC9S12NE64 has been developed.
The software is developed in the environment of Visual Studio.
Key words: system, control, microcontroller, a car, parking, Motorola
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ÄËß ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÕÌÀÐÍÈÕ ÑÅÐÂ²Ñ³Â
Запропоновано систему персоналізації інформації для використання у гро6
мадських і комерційних установах на базі масових обчислювально6телекомуніка6
ційних пристроїв середньої вартості.
Ключові слова: персоналізація, сервіси, хмари.
Конвергенція комп’ютерних технологій і мобільних телекомунікаційних систем
обумовлює появу нових завдань інформаційної безпеки, особливістю розв’язання
яких є збереження інтуїтивної простоти використання інтелектуальних комунікацій*
них пристроїв при високому рівні захисту персональної та корпоративної інформації
від несанкціонованого доступу. Все частіше конкуренція на глобальному ринку
вимагає від компаній для підвищення продуктивності праці співробітників упрова*
джувати та використовувати інформаційні системи спільної діяльності (ІССД), у тому
числі, заснованих на хмарних обчисленнях та використовувати в них неструктурова*
ну інформацію. Перелічені причини вимагають удосконалення існуючих технологій
інформаційної безпеки та доповнення її новими функціями.
Для прискорення бізнес*процесів необхідні, як правило, уніфіковані засоби взає*
модії з мобільними групами працівників, що підвищують ефективність комунікації
співробітників, які працюють за межами головного офісу. Принципова особливість
інформаційної безпеки у ІССД полягає в тому, що передана каналами зв’язку інфор*
мація миттєво стає доступною широкому колу зацікавлених осіб, оскільки не є жор*
стко пов’язаною з фізичним носієм і тому її можна легко і швидко дублювати і роз*
повсюджувати.
З іншого боку, варто зазначити, що дедалі частіше користувачі ІССД підключа*
ються і працюють з системою, використовуючи мобільні термінали та засоби без*
дротового Інтернету, що також не підвищує захищеність даних, які циркулюють
у корпоративній мережі. Кількість таких мобільних абонентів буде дедалі збільшува*
тися, бо очевидна тенденція збільшення кількості активних абонентів стільникового
зв’язку до значень, що наближаються до числа громадян України (у багатих країнах
ця цифра навіть перевищує кількість мешканців).
За замовленням Microsoft.com аналітичні компанії з’ясували, що коли кількість
абонентів наближається до числа громадян країни, то утримання 5% старих клієнтів
за допомогою створення нових послуг, тарифної політики і персоніфікації сервісів
збільшує рентабельність бізнесу на 25%, а залучення нових користувачів у 4–10 ра*
зів дорожче, ніж утримання старих.
Наприклад, за даними РІА*новин, у Росії ще на 1 березня 2007 року було прода*
но 154 млн SIM*карт, що перевищує число жителів цієї країни. Отже, значення зни*
ження цін на масові послуги стільникового зв’язку поступатиметься створенню
нових сервісів і концепцій обслуговування абонентів.
Зрозуміло, що у нових інформаційно*комунікаційних послугах, які підвищують
продуктивність праці за рахунок автоматизації процесів обробки даних і створення
стабільних ІССД, перш за все зацікавлені бізнес*структури, що можуть вкладати
кошти у розгортання цих технологій. Тому актуальним науково*прикладним завдан*
ням є розроблення саме таких систем і рішень для створення нових сервісів і кон*
цепцій обслуговування абонентів та інтеграція зі звичними для користувача комп’ю*
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терно*телекомунікаційними засобами, у чому зацікавлені як бізнес*структури, так
і оператори стільникового зв’язку та виробники апаратно*програмних засобів. При
цьому, вирішуючи це завдання та створюючи ІССД, необхідно враховувати значну
кількість мобільних користувачів тому актуальним завданням є їх персоналізація та
авторизація в мережі.
Система комунікацій для ІССД корпорації. На рис. 1 представлено приклад
системи комунікацій для ІССД корпорації з урахуванням мобільних користувачів.
Для нормального функціонування сучасного ІССД з точки зору мобільних користува*
чів (крім внутрішньої дротової або бездротової мережі корпорації) можна запропо*
нувати два канали передачі даних:
— канал з’єднання серверу корпорації з сервером оператора мобільного зв’язку
за допомогою мережі Internet як дротовий (ADSL або виділений канал), так і бездро*
товий (WiMax, WiFi);
— запасний канал комунікацій на базі GSM*модему на випадок відмови мережі
Internet.

Рис. 1 — Приклад системи корпоративного захисту інформації

З урахуванням механізмів персоналізації та авторизації користувачів у мережі та
системі ІССД на структурній схемі показано технічні засоби персоналізації обчислю*
вальних і телекомунікаційних пристроїв і аутентифікація операторів. При цьому як
засіб персоналізації обрано вітчизняні (розроблені науковим колективом, у якому
працюють автори статі) пристрої, а саме:
— UAK (український ключ*автентифікатор), клавіатура та програма, що дозволя*
ють генерувати стійкі, хоча б у розумінні корпорації Microsoft, паролі;
— UAK*рідером для персоналізації комп’ютеризованих робочих місць.
UAK (рис. 2) — це засіб для набору та введення кодової інформації, що забезпе*
чує ідентифікацію*автентифікацію користувачів та персоналізацію ресурсів. Основ*
ною особливістю конструкції ключа*автентифікатора є можливість набору на ньому
коду за допомогою обертання навколо осі та фіксації в певних положеннях секрет*
них елементів, з яких він складається. Ключ складається з об’ємних секретних еле*
ментів, які можуть мати будь*яку форму та містять кодові отвори, що перекривають
гвинти, фіксатори та кодові символи. Це значно полегшує процес набирання та
запам’ятовування кодової комбінації. Кількість набірних обертальних сегментів на
зібраному ключі становить 10–12 деталей.
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Рис. 2 — Обертання секретних елементів ключа+автентифікатора навколо осі

Ця особливість дає можливість використовувати принцип «один ключ до всіх
замків».
Основні характеристики системи:
— відсутність аналогів у світі;
— відносно дешева у виробництві;
— дуже складна для взлому:
— використання «сигнального бар’єру»;
— використання понад 2ххх ступені кодових комбінацій;
— прихований склад автентифікатора;
— прихований набір та введення коду;
— можливість автентифікації з використанням великої кількості (понад 2ххх) різно*
манітних кодів за допомогою 1*го переналагоджувального ключа*автентифікатора;
— швидке та просте перепрограмування системи;
— позитивне реагування системи на наявність автентифікатора відповідного
складу та правильно набраного коду на ньому;
— простий монтаж у будь*які корпусні деталі;
— можливість інтеграції з іншими системами контролю доступу та захисту інфор*
мації;
— можливість широкого використання у різноманітних сферах контролю доступу
та захисту.
Технологія NFC. В останні 10 років активно розвивається технологія безконтакт*
ного зчитування пластикових платіжних карт, яка базується на технології комунікації
у ближньому полі (NFC — Near Field Communication). Технологію NFC вбудовано
в більшості нових комунікаторів і смартфонів для підтримки віртуальних платіжних
карток у стільниковому телефоні, оскільки велика кількість власників бажають вико*
ристовувати свої мобільні пристрої як платіжний засіб [1].
Необхідність упровадження нової технології ближньої дії NFC замість використан*
ня технології аналогічного призначення Bluetooth пояснюється передусім суттєво
меншим встановленням часу з’єднання між сторонами і суттєво меншим поширен*
ням індуктивного способу передачі електромагнітної енергії для NFC (табл. 1) [1].
Таблиця 1. — Порівняння технологій NFC і Bluetooth
Показник

NFC

Bluetooth

Тип мережі

Point*to*Point

Point*to*multipoint

Радіус дії

< 0.2 m

10 m

Швидкість

424 Kbit/s

2.1 Mbit/s

Час встановлення з'єднання

< 0.1 s

6s

Сумісність з RFID

Так

Ні

Крім того, технологія NFC сумісна з RFID мітками, за допомогою чого власник
телефону може отримати додаткову рекламну інформацію про товари або послуги,
що важливо для комерціалізації технології. Тому за даними [1] понад 30 операторів
мобільного зв’язку з розвинутих країн впровадили цю технологію, подібні рішення
є також у Росії і почали розгортатись в Україні.
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Технологія NFC передбачає три основних ролі:
1) безконтактні віртуальні платіжні картки;
2) зчитувач RFID міток;
3) P2P обмін даними між двома NFC пристроями.
На прикладі P2P ролі технології NFC та інших методів безпечної передачі інфор*
мації з обмеженим доступом у роботі пропонуємо створити канал передачі секрет*
них автентифікаційних даних для роботи алгоритмів захисту інформації від несанк*
ціонованого доступу.
Тому, з урахуванням механізмів персоналізації та авторизації користувачів у ме*
режі та системі ІССД, як один із варіантів реалізації цих механізмів пропонуємо
використовувати технологію NFC.
Як приклад апаратно*програмної персоналізації пропонуємо таку схему (див.
рис. 3) персоналізації мобільного телефону, яку буде розроблено у вигляді дослід*
ного зразка.
Перевага цієї схеми в тому, що не потрібно розробляти рідер UАК під будь*який
інший телефон, необхідно буде лише замінити програмні налаштування NFC*прото*
колу для передачі секретного коду. Зазначимо, що замість NFC можна використову*
вати Bluetooth або WiFi протоколи, якщо поверх їх стеку додано криптографічний
протокол передачі інформації з обмеженим доступом або використовується екра*
нований дротовий спосіб передачі секретних даних.

Рис. 3 — Приклад схеми персоналізації для мобільного телефону

Протокол передачі даних з підвищеним ступенем захисту. Описаний метод
персоналізації є основою для побудови протоколу передачі даних з підвищеним сту*
пенем захисту інформації (ППДСЗІ) для USB флеш*накопичувачів [2].
Алгоритм роботи ППДПСЗІ викладено раніше [3] і було показано, що отриманий
алгоритм дозволяє встановити захищений канал передачі даних між периферійним
пристроєм та хост*ПК за допомогою невеликої кількості простих логічних операцій.
Отже, протокол є раціональним і може бути реалізованим на недорогих серійних
мікроконтролерах.
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Для того щоб довести результативність алгоритму, побудуємо формалізовану
модель подій і умов, що виникають під час його роботи. Зобразимо її у вигляді графу
мережі Петрі (рис. 4).
Умови
1. Клієнт відправив серверу ID (p0).
2. ID знайдено у БД (p1).
3. Сервер відправив Auth у пакеті даних (p2).
4. Клієнт відправляє серверу пакет з командою «Підтвердження отримання
ключа» або «Продовження захищеного обміну даними» (p3).
5. Сервер відправляє KTi (p4).
6. Сервер відправляє пакет даних, зашифрований KTi (p5).
7. Зашифрований KTi пакет, відправлений клієнтом серверу (p6).
8. Пристрій підключено (p7).
9. Обмін ключами, даними і командами завершено (p8).
Події
1. Пуск (t0).
2. Пошук ID клієнта в БД сервера (t1).
3. Сервер генерує KS, KT0, розраховує Auth (t2).
4. Клієнт розраховує KT0, витягає KS (t3).
5. Сервер генерує KTi, розраховує Auth, шифрує KTi пакет даних (t4).
6. Клієнт виймає новий KTi, шифрує ним пакет даних і відправляє серверу (t5).
7. Сервер верифікує статус підключення пристрою та продовжує цикл обміну
даними (t6).
8. Початок нового циклу передачі даних клієнтом та видача команди «Продов*
ження захищеного обміну даними”(t7).
9. Зупинка процесу обміну ключами і даними (t8).
10. Обробка події спроби підключення до серверу з невірним ID (t9).
11. Вихід (t10).

Рис. 4 — Граф мережі Петрі для ППДПСЗІ

Таким чином, алгоритм ППДПСЗІ є майже класичним кінцевим автоматом.
Одним із ефективних методів розв’язання проблем захисту інформації у телекому*
нікаційних мережах є впровадження криптографічних алгоритмів. При цьому важливим
є використання ефективно алгоритмізованих і запрограмованих методів шифрування,
які не призводять до зниження продуктивності мобільних комп’ютерно*телекомуніка*
ційних засобів. Застосування методів криптографії у сукупності з необхідними техніч*
ними і організаційними заходами може забезпечити захист від значної кількості потен*
ційних загроз, які надходять як від зовнішніх, так і від внутрішніх порушників.
Загальний алгоритм методу [4] зашифрування*розшифрування текстових повідом*
лень з використанням поліалфавітної перестановки [5] та набірного ключа включає:
1. Зчитування інформації з UAK.
2. Виконання перестановок рядків і стовпців масиву з випадковими числами, які
задані розрядами ключа.
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3. Шифрування (розшифрування) SMS*повідомлення.
4. Виведення результату на екран мобільного персонального комп’ютера.
Принцип вибору масивів перестановок при зчитуванні розрядів з UAК. Від+
повідність розрядів UAK до номерів масивів перестановок ілюстрована рис. 5.
Оскільки один сегмент ключа відповідає 220 або 224 комбінацій, то за цикл зчи*
тування формуються два набори по три сегменти для перестановок як стовпців, так
і рядків. Кількість можливих варіантів перестановок в одному наборі дорівнює 2240,
тобто один набір задає близьку до криптографічного стандарту кількість варіантів
вибору масиву перестановок. Відповідні масиви довготермінових ключів, над
якими виконуватимуться перестановки зберігаються на захищеному локальному
носії постійного запам’ятовуючого пристрою. Таким чином, за один цикл зчитуван*
ня вибираються два масиви для перестановок строк і два масиви для перестановок
стовпців.

Рис. 5 — Схема вибору сегментів ключа для алгоритму шифрування

Алгоритм заповнення масиву випадковими числами. На основі комп’ютер*
них експериментів виявлено, що прямий алгоритм формування масиву випадкових
чисел (генерування випадкового числа з перевіркою на наявність такого ж у рядку)
є ефективним при довжині рядка до 20 елементів. При довжині рядка, що дорівнює
160 елементам, та використанням ПЕОМ на платформі Р4 1,4ГГц, 256 Mb, за 4 годи*
ни роботи заповнено близько 70% значень цього рядка. Тому запропоновано алго*
ритм формування масиву випадкових чисел на основі випадкової перестановки зна*
чень рядка:
1. Заповнення вектор*масиву рядом невід’ємних цілих чисел.
2. Генерування двох випадкових чисел, значення яких лежать у межах довжини
повідомлення.
3. Перестановка місцями значень вектор*масиву за адресами, отриманими на
попередньому етапі у циклі, кількість кроків якого дорівнює кількості елементів рядка.
4. Повторення кроків 1–3, поки не буде отримана потрібна кількість рядків, яка
визначається кількістю можливих варіантів перестановок в одному наборі.
Таким чином, модифікований алгоритм дозволяє сформувати масив з випадко*
вими числами за декілька секунд. Алгоритм формування масиву перестановок
відрізняється наявністю етапу перевірки отриманого рядка випадкових чисел на
суперпозицію з уже наявними рядками.
Принцип реалізації зашифрування і розшифрування за методом поліалфавітної
перестановки показано на рис. 6 і рис. 7. Введені позначення: a — вектор*масив від*
критого (розшифрованого) повідомлення, b — вектор*масив зашифрованого пові*
домлення, N — кількість символів у повідомленні, LK — довготерміновий ключ (ма*
сив, рядки якого складаються з випадкових чисел).
Зашифрування за методом поліалфавітної перестановки (рис. 6) в загальному
випадку описується залежністю:
ai = LK i,bi ,

(1)

де i — номер елемента вектора.
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Рис. 6, рис. 7 — Шифрування і розшифрування методом поліалфавітної перестановки

Розшифрування за вказаним методом (рис. 7) виконується за таким алгоритмом:
1) перевіряється на рівність: ai = LKi,j, j — змінна циклу перебору елементів
масиву LK.
2) якщо це твердження правильне, то bi = j.
3) якщо це твердження неправильне, то цикл по j продовжується.
Приклади спроб дешифрування повідомлення за різних значень ключа зведені
в табл. 2.
Таблиця 2. — Результати дешифрування текстових повідомлень за методом полі+
алфавітної перестановки
Вид
повідомлення

Значення
UAК

Текст повідомлення

Перечислить 100 USD ВНТУ Р/р 3522300400007 УДК Винниц. обл.
код 02070693 МФО 802015 СПРТП1*2005

Відкрите
Зашифроване

111 111
111 111

>yЮуFКпdlpшВgТ0kЖ=NВYF=эВхLНЮNЩмс,ц#4Т0нХй>шЫv>YlГ
M<фя>з1рtВTысkХGцDцcвыВкЗBЮf0мХUaВгНЖw>UnБцТЩ

Дешифровне

111 111
111 110

y3$3mйFEйSDBcxxBюи+Bb=2ЩB{~$BыЕ%%ыxxdxxxxZBЩщзBbйv
vйц#BlwE#BNlГBx%xZxoЗыBЯПъB4x%xcЕBнy{2yc*%xxЕ

Дешифровне

011 111
111 111

$е8е[иsЁ<тЛШG05вщSшШKНZlРпор3хE*3"O?05юД7ЬUК_*
<нzKg._deл'Ш9оШвД2"л06"P М_Bр85EД1фШOПP4$1УI00х

Дешифровне

111 110
111 111

ррШч/F:Ъbь 1>S'РZD ВНkчгм/i .^Ёд@054>S\}Q
*ДуD5ЪЧн7цъDdтю. кя&'}v0л0Lхwг\ФЦ ЖSЁ}Ж5 Ср5j Ж*I0>^

Дешифровне

111 111
110 111

>ыBыFOMIOЫRхЕVVх%УНхнсu6хЛ/Bх,ХТТ,VV8VVVVYх6ГjхнOeeOцfх
гXIfхйгщхVТVYVUВ,хЯ;ахИVТVЕХх!>Лu>ЕжТVVХ

«Результати» дешифрування, наведені в табл. 2, переконливо доводять відсут*
ність криптографічно слабких ключів і надійність описаного алгоритму.
Метод поліалфавітної перестановки у спрощеному варіанті можна використати
і для захисту MMS*повідомлень. Алгоритм для шифрування (розшифрування) гра*
фічного повідомлення такий:
1) зчитування значень розрядів UAK для вибору масивів перестановок;
2) введення повідомлення у графічній формі (стилусом або з клавіатури);
3) перетворення образу повідомлення у растровий формат;
4) перемішування рядків і стовпців образу повідомлення (шифрування або роз*
шифрування);
5) виведення результату на екран мобільного персоналізованого комп’ютера.
З метою запобігання посилання фальшивих повідомлень для автентифікації від*
правника пропонуємо підписувати відправлене повідомлення, як показано на рис. 8.
Система ротації ключів. Таємний сеансовий 256*бітний ключ користувач вво*
дить у систему набором на UAK секретної комбінації, яка зчитується рідером, що
передає в пристрій захисту інформації послідовність біт (рис. 10). Відповідно до
регламенту зміни довготермінових комбінацій виконується ротація кодових комбі*
націй, які визначають параметри роботи алгоритму формування 2048*бітного ключа
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111 111 111 111
Рис. 9 — Зашифроване повідомлення
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або іншої довжини, що закладена розробниками системи. Як довготерміновий ключ
пропонуємо використати корпоративний флеш*накопичувач [6,7] з рідером UAK.

Рис. 10 — Структурна схема системи ротації ключів

Проблема ротації ключів в комп’ютерних і телекомунікаційних систем полягає
у створенні алгоритму зміни ключів для програм*агентів персоналізації, авторизації
та шифрування з гарантованою стійкістю до перебору і атак зловмисників, а також
для того, що забезпечити гнучку підтримку політик інформаційної безпеки організа*
ції. Таким чином, проблему ротації ключів, використовуваних у методах персоналі*
зації і захисту інформації для комп’ютерних і телекомунікаційних систем, можна
розділити на два окремі завання:
1. Визначення періоду зміни значень ключа для персоналізації власника комп’ю*
терно*телекомунікаційної системи.
2. Керування ключами для захисту інформації у відповідних програмних додатках
(стеганографія, криптографія, тощо).
Управління ротацією для персоналізації власника комп’ютерно*телекомука*
ційного пристрою базується на тому, що підбір комбінацій для проникнення в систе*
му без її фізичного зламу є практично неможливим за прийнятний часовий інтервал.
Тому рекомендації щодо керування зміною ключів можуть ґрунтуватись лише на
організаційно*психологічних підходах, згідно з якими ротація ключів повинна вико*
нуватись принаймні один раз на місяць.
Висновки. Протягом останніх десяти років в Інституті кібернетики НАНУ (tau*sy*
stems.org.ua) і Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»
розробляють і впроваджують у виробництво апаратно*програмні засоби безпеки
сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних пристроїв, що ґрунтуються на викори*
станні сімейства набірних ключів ідентифікатора Бардаченко та їхніх подальших
удосконалень UAK*ключа. В результаті запропоновано рішення для побудови
систем персоналізації, автентифікації і захисту інформації.
Персоналізація (використання обчислювальних і телекомунікаційних пристроїв
виключно уповноваженими особами) здійснюється за допомогою UAK*ключа, роз*
рядно*кодова комбінація з якого зчитується рідером UAK, що може вбудовуватись
у смартфон, комп’ютерну мишу або у флеш*імобілайзер.
N*факторну автентифікацію оператора обчислювальної техніки виконують за
допомогою використання UAK. Відповідні алгоритми дозволяють передати створе*
ні стійкі паролі і криптографічно стійкі ключі довжиною 256 біт на базі протоколу
передачі даних з підвищеним ступенем захисту інформації. Також розроблено
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алгоритми ротації сеансових і довготермінових ключів та систему керуванням пра*
вами доступу до ресурсів комп’ютера і делегування повноважень.
Комплекс програм захисту інформації включає додатки, що виконують шифру*
вання SMS і голосових повідомлень, а також графічних даних (ескізних рисунків на
сенсорному екрані пристрою) для стільникових телефонів, смартфонів і камерофо*
нів. Крім того, розроблена програма стеганографічного захисту інформації та про*
грама захисту електронної пошти клієнту.
Таким чином, запропоновані рішення дозволяють ефективно вирішувати ком*
плекс завдань персоналізації обчислювальних і телекомунікаційних пристроїв, вико*
нувати аутентифікацію оператора автоматизованих робочих місць ІССД, а також
здійснювати захищену передачу даних у мережі Інтернет та систем мобільного
зв’язку. Описані рішення сертифіковані, захищені вітчизняними та зарубіжними
патентами, їх виробнича цінність підтверджена багатьма ліцензійними угодами та
серійними продуктами, які виготовляють в Україні.
Тому запропоновано використовувати у вітчизняних інформаційних системах віт*
чизняні засоби автентифікації та персоналізації користувачів.
Предложена система персонализации информации для использования в обще6
ственных и коммерческих организациях на основе массовых вычислительно6теле6
коммуникационных устройств средней стоимости.
Ключевые слова: персонализация, сервисы, облака.
Proposed a system of personalized information for use in public and commercial pro6
fit organizations on the basis of consumer budget computational and telecommunication
devices cost.
Key words: personalization, services, clouds.
Література
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication
2. Корольов В. Ю. Концепція побудови персоналізованих флеш*накопичувачів даних
з апаратним захистом інформації / В. Ю. Корольов, В. В. Поліновський // Математичні маши*
ни і системи. — 2009. — № 4. — С. 96–105.
3. Корольов В. Ю. Криптогенератор з використанням перетворення шумів слабострумних
електронних кіл / В. Ю. Корольов, В. В. Поліновський // Вісник Черкаського державного уні*
верситету (Серія «Технічні науки»). Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автома*
тика. — 2009. — № 2. — С. 14–18.
4. Бардаченко В. Ф. Шифрование текстовых сообщений шифром полиалфавитной пере*
становки с использованием перестраиваемого ключа / В. Ф. Бардаченко, Л. Ю. Ковальчук //
УСиМ: Управляющие системы и машины. — 2004. — № 6. — C. 63–67.
5. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на
языке Си / Б. Шнайер. — М.: ТРИУМФ, 2003. — 816 с.: ил.
6. Королёв В. Ю. Стеганография по методу наименее значимого бита на базе персонали*
зированных флеш*накопителей / В. Ю. Королёв, В. В. Полиновский, В. А. Герасименко //
Управляющие системы и машины. — 2011. — № 1 (231). — С. 79–87.
7. Корольов В. Ю. Концепція побудови персоналізованих флеш*накопичувачів даних
з апаратним захистом інформації / В. Ю. Корольов, В. В. Поліновський // Математичні
машини і системи. — 2009. — № 4. — С. 96–105.

220

І. І. Убийвовк,
старший викладач кафедри економіки
та математичних дисциплін

ÇÀÕÈÑÒ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ Â ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ
Досліджено моделі комплексного захисту інформаційних систем (ІС), технічні та
програмні засоби захисту інформації, їх роль при реалізації загальної стратегії та
тактики безпеки підприємства. Запропоновано результати аналізу проблем інфор6
маційної безпеки (ІБ) при використанні інформаційних технологій (ІТ).
Ключові слова: захист інформації, інформаційна безпека, несанкціонований
доступ.
З моменту усвідомлення, що інформація є інтелектуальною власністю, виникло
питання її захисту. Зараз відбувається розвиток самої інформації, а також розвиток
засобів доступу до неї. З появою пристроїв копіювання інформація буквально поча*
ла розтікатися по всьому світу в необмеженому обсязі. Цьому також сприяє розви*
ток глобальної мережі Internet. Безпека інформаційних систем (ІС) належить до
категорії складних проблем.
Аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел про виявлені комп’ютерні злочини дозволяє
описати основні технології їх здійснення. Лише небагато з них включають псування
комп’ютерів або даних. Тільки у 3% шахрайств і 8% зловживань відбувалося спеціаль*
не псування устаткування, знищення програм або даних. У більшій частині випадків
шахрайств і зловживань використовувалася інформація — її створювали та використо*
вували, нею маніпулювали. Інформаційна безпека (ІБ) підкреслює важливість інформа*
ції в сучасному суспільстві — розуміння того, що інформація — це цінний ресурс, а не
окремі елементи даних. Інформаційною безпекою називають заходи із захисту інфор*
мації від неавторизованого доступу, руйнування, модифікації, розкриття і затримок
в доступі. Інформаційна безпека включає заходи із захисту процесів створення даних,
їх уведення, обробки і вивід. Метою інформаційної безпеки є забезпечити цінності
системи, захистити і гарантувати точність і цілісність інформації, і мінімізувати руйну*
вання, які можуть мати місце, якщо інформація буде модифікована або зруйнована.
Інформаційна безпека вимагає обліку всіх подій, в ході яких інформація створюється,
модифікується, до неї забезпечується доступ або вона розповсюджується [1].
Інформаційна безпека дає гарантію того, що досягаються такі цілі:
а) конфіденційність інформації;
б) цілісність інформації і пов’язаних з нею процесів (створення, введення, оброб*
ки і виводу);
в) доступність інформації тоді, коли вона потрібна;
г) облік усіх процесів, пов’язаних з інформацією.
Деякі технології із захисту системи і забезпечення обліку всіх подій можуть бути
вбудовані в сам комп’ютер. Інші можуть бути вбудовані в програми. Деякі виконують
люди, реалізовуючи вказівки керівництва, що містяться у відповідних керівних доку*
ментах. Ухвалення рішення про вибір рівня складності технологій для захисту систе*
ми вимагає встановлення цінності інформації і подальшого визначення адекватного
рівня безпеки [2].
В Україні державним органом, на який покладено завдання здійснювати держав*
ний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, є Дер*
жавна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку)
[3]. Ця служба діє на підставі Закону України «Про Державну службу спеціального
зв’язку та захисту інформації України» №3475*IV від 23.02.2006 року [4]. Раніше ці
функції було покладено на Департамент спеціальних телекомунікаційних систем
і захисту інформації (ДСТСЗІ) Служби безпеки України [3].
Аналіз існуючих технологій показав відсутність системного підходу у виявленні
потенційних загроз інформаційним системам та методам їх захисту.
Призначення системи інформаційної безпеки полягає в організації безпечних та
надійних заходів з доступу до інформації, способів передачі та збереження інформації,
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методів роботи з інформацією, правил управління доступом до інформації, способів
відновлення інформації, методів резервування інформації.
Завдання системи інформаційної безпеки обумовлюється її призначенням і по*
лягає в тому, щоб:
а) забезпечити надійне збереження та передачу інформації в електронно*
му вигляді;
б) організувати надійний доступ до електронної інформації;
в) обмежити та контролювати доступ до інформації, з якою працюють співробітники;
г) створити правила безпечної роботи з інформацією; забезпечити резервне
копіювання та відновлення інформації в аварійних ситуаціях;
д) підтримувати інформаційну безпеки на заданому рівні.
Інформація може бути загубленою з деяких причин. Розглянемо причини втрати
інформації, що зберігається в ПК, серверах та циркулює в мережі (рис. 1):
Причини
втрати інформації

З боку програмного
забезпечення

З боку співробітників

З боку шахраїв

Дія вірусів

Наявність пароля
на робочому місці

Ненадійна ОС

Розголошення пароля

Ненадійні паролі

Несвоєчасне
резервування інформації

Ненадійна файлова
система

Неправильні дії
адміністратори

Ненадійні протоколи
передачі даних
Несанкціоновате
та неліцензійне ПЗ
Рис. 1 — Класифікація причин втрати інформації, розміщеної на ПК

До зовнішніх причин відносять дії шахраїв та вірусну дію. Зовнішні впливи обумов*
лені спробами сторонніх осіб отримати доступ до конфіденційної інформації, причи*
ни таких спроб можуть бути різними. Діями вірусів можуть бути: несанкціонована
передача інформації мережею, видалення та зміна даних з ПК, форматування жор*
сткого диску.
Внутрішні причини — це причини впливу на інформацію програмного забез*
печення (ПЗ), співробітників та апаратного забезпечення. Причина втрати внас*
лідок ненадійності паролів обумовлена їх простотою та недостатньою кількістю
символів. Усунення цієї причини повинно здійснюватися системним адміністра*
тором.
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Дія вірусних програм
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Періодичне оновлення антивірусних баз є забезпеченням захисту від дій вірусів.
Неліцензоване використання ПЗ може призвести до появи в системі відкритих пор*
тів, псування системної інформації, неправильного використання ОС, конфліктних
ситуацій між додатками.
Дії співробітників можуть бути причиною втрати цінної інформації. Наприклад, під
час відсутності співробітника на робочому місці ПК потрібно блокувати, тому що
будь*хто може використати його дані.
З боку апаратного забезпечення несанкціонований доступ до ПК має місце, якщо
ПК не опломбований.
Розглянемо типи негативних дій, які можуть бути здійснені з інформацією, що
зберігається на ПК та серверах (рис. 2):

Рис. 2 — Негативні дії на інформацію

У загальному випадку негативні дії можна поділити на три функціонально відособ*
лені групи. Дії, що входять до першої групи, пов’язані з несанкціонованим доступом.
Руйнування носіїв інформації може відбуватися внаслідок старіння устаткування,
неякісного виробництва, зміни умов роботи на критичні і т.д. До носіїв інформації
в цьому разі можна віднести: дискети, CD та DVD диски. Третій тип зовнішніх дій —
дії вірусних програм, що дозволяють змінювати, передавати та видаляти інформа*
цію з ПК. На рис. 2 двонаправленими стрілками показано, що всі типи негативних
впливів пов’язані між собою, тобто одні типи можуть призводити до появи інших.
Під час завантаження першим засобом захисту є пароль на вхід в BIOS (Basic
Input/Output system). Пароль, який використовують перед завантаженням системи,
також зберігається в BIOS. Подальшим рівнем захисту інформації є пароль, який
використовують при завантаженні ОС. Для визначення потужності пароля викорис*
товують спеціальне ПЗ, наприклад LC+4 [5].
Подальшим рівнем захисту є системні служби, що відповідають за права кори*
стувачів, виділення ресурсів, встановлення пріоритетів схем запуску процесів і т. п.
Наступний рівень — рівень мережевих додатків та протоколів, що відповідають за
мережеве під’єднання користувачів, правила доступу до мережевих ресурсів та
правила їх використання. Сканери безпеки, такі як XSpider та ISS, дозволяють виз*
начати мережеві та локальні вразливості ПК та серверів [6].
Найпоширеними засобами, що призначені для забезпечення захисту мережі
користувача під ОС Windows, є ZoneAlarmPro і Outpost. Для забезпечення антивірус*
ного захисту можна використовувати NOD32, TrendMicro та ін. Процес резервуван*
ня інформації є важливим як для конкретного співробітника, так і для всього підпри*
ємства в цілому. Для цього використовуються програмні пакети, такі як: Symantec
(Veritas) backup, BrightStor ARCserve Backup, Acronis True Emage та ін. Засоби про*
грамного та апаратного відновлення інформації також відносять до засобів, що
забезпечують безпеку інформації: Ontrack EasyRecovery Pro, FinalData, GetDataBack
for (NTFS, FAT), BadCopy Pro та ін. Процес відновлення є довготривалим, трудомі*
стким та вимагає знань про будову файлової системи.
Висновки. У статті був проведений аналіз проблем забезпечення інформаційної
безпеки при використанні інформаційних технологій та розглянуті причини втрати
інформації, представлені програмні засоби забезпечення інформаційної безпеки.
Аналіз компонентів програмно*апаратного мережевого комплексу підтвердив
важливість та необхідність вирішення питання інформаційної безпеки, нехтування
якими може позначитися на ефективності роботи всього підприємства та призвести
до економічних втрат. Тому при впровадженні ефективної політики інформаційної
безпеки [6; 7] необхідно виробити чіткі правила роботи з інформацією та суворо їх
223

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 2, 2011

дотримуватися, проводити розроблені заходи щодо підтримки та покращення
інфраструктури інформаційного середовища підприємства з резервування та впро*
вадження інформації, підвищення рівня кваліфікації персоналу у сфері інформацій*
ної безпеки.
Исследованы модели комплексной защиты информационных систем (ИС), тех6
нические и программные средства защиты информации, их роль при реализации
общей стратегии и тактики безопасности предприятия. Предложены результаты
анализа проблем информационной безопасности (ИБ) при использовании инфор6
мационных технологий (ИТ).
Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность, нес*
анкционированный доступ.
Nowadays there are many models of complex defence of IS, great choice of hardware
and software of data protection. The tools of information security play an important role
during realization of general strategy and tactic of safety of enterprise. Confidentiality of
private information, and degree of its protection from unauthorized access, for providing
commercial interests of enterprise, depends on successful realization of the approved
policy in the area of information security. The article deals with the analysis of information
security problems and their solution with help of information technologies.
Key words: data protection, information security, unauthorized access.
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ÐÎÇÄ²Ë 6

ÀÄÀÏÒÈÂÍ² Ô²ËÜÒÐÈ ÂÈÄÀËÅÍÍß
ÀÐÒÅÔÀÊÒ²Â Ç ÅÅÃ ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÂÅÉÂËÅÒ —
ÀÍÀË²ÇÓ Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ÔÓÍÊÖ²É ÊÐÀÂ×ÓÊÀ
На основі вейвлет6аналізу з використанням функцій Кравчука розроблено адап6
тивні фільтри видалення артефактів з ЕЕГ, які дозволяють автоматично визначити
ділянки з артефактами та відділити артефакти від сигналу ЕЕГ. При цьому алгоритм
виділення інваріантних ознак забезпечує адаптацію фільтрів до часової локалізації
артефакту та ступеня його асиметрії.
Ключові слова: вейвлет*аналіз, функції Кравчука, адаптивний фільтр, ЕЕГ, артефакт.
Електроенцефалограма (ЕЕГ) — є важливим неінвазивним методом дослідження
нейрофізіологічних механізмів мозкової діяльності. Потенціали, які реєструються зі
скальпу людини, є прямим відображенням мозкової діяльності людини і містять
певні ознаки як патологічних станів, так і індивідуальних особливостей сприйняття
та обробки інформації. Хоча реєстрація ЕЕГ проводиться з 1924 року і Фур’є*аналіз
ЕЕГ є загально визнаним методом дослідження стану головного мозку, ще є багато
проблем з побічними ефектами, які виникають при записі ЕЕГ. Так, сигнал, який
реєструється, є забрудненим різними артефактами, які заважають інтерпретації
отриманих результатів. Найбільш відомі джерела артефактів — це шум електроме*
режі, діяльність м’язів та рухи очей. Коректний кількісний аналіз ЕЕГ має певні обме*
ження, які від дослідника вимагають розпізнавання та видалення перешкод при
записі сигналу. Відносно легко з ЕЕГ відповідними фільтрами видаляється шум лінії
електромережі. Однак, рухи м’язів та очей призводять до появи недетермінованої
складової в ЕЕГ. Як правило, дослідники в ручному режимі видаляють різні артефак*
ти, які можуть значно викривити результати спектрального аналізу ЕЕГ. Найбільш
значущим артефактом при записі ЕЕГ в префронтальних відведеннях є рухи очима
та моргання. Така стандартна техніка призводить до втрати великої частини даних,
бо моргання іноді відбувається до 20 разів на хвилину. Це ускладнює аналіз мозко*
вої діяльності в префронтальній зоні, яка, за даними багатьох авторів, пов’язана
з отриманням смислової інформації з пам’яті, селекцією інформації, утриманням
уваги, пошуком асоціацій тощо [1]. Крім того, акт моргання є корельованим з виник*
ненням інтересу до стимулу [2], тому важливо не просто відкинути відповідні епохи,
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а мати змогу їх проаналізувати як певну реакцію на стимул. Найбільш досконалим
вважається метод паралельного запису окулограми та наступне видалення її з ЕЕГ.
Однак останні дослідження показали певну взаємозалежність між цими сигналами,
тобто не тільки рухи очей впливають на запис сигналу ЕЕГ, а й мозкова активність
присутня в записі окулограми. Тому видалення окулограми з ЕЕГ призводить до змі*
щення результатів аналізу та їх клінічної сумнівності [3]. Внесок м’язових артефактів
найбільш спостерігається в скроневих та потиличних зонах, де взагалі їх важко
реєструвати для наступного видалення з ЕЕГ. Тому останні роки активно ведеться
розробка обчислювальних методів автоматичного видалення артефактів з ЕЕГ
[4–7]. Так, у роботі [8] автоматично видаляються епохи, в яких сигнал перевищує
±75 µV, а артефакти, які залишились, остаточно видаляються вручну. Одним із най*
більш поширених методів видалення артефактів є аналіз незалежних компонент
(ICA) [9–10]. Метод ICA було запропоновано як метод вирішення задачі «сліпого»
розділення джерел сигналів. Метою ICA є розклад вимірюваних сигналів на статис*
тично незалежні компоненти або джерела після відкидання компонент, які вважа*
ються артефактами. Було доведено [11], що в результаті застосування методу ICA
відбувається «витік» мозкової діяльності, тобто втрачається інформація про компо*
ненти мозкової активності, які ніхто не збирався помічати як артефакти. Застосуван*
ня методу ICA до аналізу ЕЕГ може призводити до недооцінки спектрів потужності та
переоцінки узгодженості між різними ділянками мозку. Тому було запропоновано
нову процедуру ідентифікації артефактів, яка полягає в комбінації методу ICA та вей*
влет*аналізу [11–12]. Наш підхід є ближчим до методу виділення артефактів на
основі порогової величини вейвлет*коефіцієнтів [13]. На відміну від указаних мето*
дів ми запропонували адаптивний фільтр артефактів з ЕЕГ, в якому відбувається
адаптація фільтра як до місцеположення артефакту у вікні вейвлет*перетворення,
так і до ступеня його асиметрії.
Запропонований метод оснований на розробленій раніше математичній моделі
інваріантності розпізнавання образів зоровою системою [14–18]. У кожному вікні
вейвлет*перетворення виділяється певна множина інваріантних ознак сигналу, яка
забезпечує розпізнавання артефакту та його видалення з сигналу ЕЕГ. Як мате*
ринський вейвлет ми використовували функції Кравчука { ϕ(kp) (i,N) }k =0 [19].
Алгоритм виділення інваріантних ознак сигналу складається з наступних кроків
[14–16]. Розглянемо сигнал, який залежить від часу та описується за допомогою
функції y(t), t ∈ Q. Вважатимемо, що сигнал є дискретним, тобто y(i), i ∈ Q = {0,1,...,
N1 – 1} та квантування сигналу було проведено з кроком, який є достатньо малим,
щоб зберегти всі особливості сигналу. Так, у цій роботі здійснювалась фільтрація
ЕЕГ, яка була записана з частотою квантування 200 Гц. Нехай аргумент i функції y(i)
зазнав деякого зсуву a. Таким чином, на вхід системи поступає не сигнал y(i),
а перетворений сигнал с деяким фіксованим значенням зсуву a0 – y(i – a0), який
нам невідомий. Завдання полягає в тому, щоб знайти значення a0 та виділити харак*
терні особливості самого сигналу. Побудовано наступний алгоритм виділення
системи інваріантних ознак сигналу, який складається з таких кроків [14–16]:
N −1

1. Вибір значення N — вікна обробки сигналу.
На першому кроці треба вибрати множину точок {0, 1, ... , N – 1}, на якій буде
оброблятись сигнал. Вибір значення N пов’язаний як з довжиною сигналу, так
i з вибором методів, що будуть використані в подальшому. Оскільки далі буде
використане швидке перетворення Фур’є (ШПФ), а алгоритми ШПФ для кількості
точок, що є деяким натуральним ступенем двійки, є найбільш швидкими та про*
стими для реалізації, обираємо n, де N = 2n. Якщо сигнал є довшим за N, тобто
N < N1, сигнал оброблюється послідовно вікном шириною N. У тому випадку, коли
довжина сигналу менша за N, N1 < N, сигнал доповнюється нулями, або апрокси*
мується за деяким алгоритмом. Якщо довжина сигналу менша, ніж 64 точки:
N1 < 64, алгоритм швидкої згортки є простішим, ніж із застосуванням перетво*
рення Фур’є. У цьому разі значення N визначається реальною довжиною сигналу.
В цій роботі реалізовано вейвлет*перетворення з довжиною вікон, які є натураль*
ними ступенями двійки.
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ϕ(kp) (i,N), i,k = 0,1,..., N – 1; p = 0.1,0.2, ..., 0.9

Дискретизація параметра p ∈ (0,1) може бути й іншою, що обумовлюється
потребами поставленої задачі. Для прискорення обробки сигналів у реальному часі
для обраного N було побудовано функції Кравчука та їх значення було збережено
у певному файлі. Крім того, було оптимізовано об’єм цього файлу, використавши
властивості симетричності функцій Кравчука. Так, виходячи з рівності
ϕ(kp) (i,N) = (−1)k ϕ(k1− p) (N − i,N)

значення функцій Кравчука при p = 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 були обчислені на основі їх зна*
чень при p = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. При p = 0.5 функції Кравчука є симетричними відно*
сно середини інтервалу N, що призводить до необхідності обчислення значення
ϕ(kp) (i,N) тільки на половині інтервалу.

3. Обчислення узагальнених спектральних коефіцієнтів сигналу.
Узагальнені спектральні коефіцієнти сигналу обчислюються для кожного p = 0.1,
0.2, ..., 0.9 за формулою
ck( p) = y ∗ ϕ(kp) =

N −1

∑ y (i)ϕ
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2. Побудова множини ортонормованих систем базисних функцій Кравчука.

((a − i)mod N,N),

( p)
k

i =0

де a, i, k = 0,1,...,N – 1.
За теоремою про згортку

[

[ ]]

ck( p) (a) = y ∗ ϕ(kp) = F −1 F [y ]F ϕ(kp) ,

де F — пряме, а F–1 — зворотне перетворення Фур’є. Оскільки нам наперед було
відомо N (вікно вейвлет*перетворення), заздалегідь було обчислено та збережено
не тільки значення функцій Кравчука, але i їх прямі перетворення Фур’є, що дозво*
ляє проводити фільтрацію сигналів з меншими затратами часу.
4. Обчислення функціоналу енергії W(a,p).
Оскільки функції Кравчука утворюють базис, тому при кожному p ∈ (0,1),
a ∈ [0, N – 1] справедлива рівність Парсеваля:
y =

∑

N −1
k =0

2

ck( p) (a) .

Тоді функціонал енергії
W (a, p) =

∑c

( p)
k

(a)

2

(1)

k ∈M

у разі, коли множина M збігається з N, є константою i дорівнює квадрату нормі функ*
ції y при всіх значеннях p ∈ (0,1), a ∈ [0, N – 1]. Тому з’являється проблема вибору
підмножини індексів, тобто номерів тих узагальнених спектральних коефіцієнтів, які
містять у собі найбільш істотну інформацію про сигнал. Якщо для першої ітерації
вибрати множину індексів, що неістотно відрізняється від N, важко шукати макси*
мум на наступному кроці алгоритму. Тому на цьому кроці важливо, виходячи з еври*
стичних міркувань, істотно обмежити множину індексів i знайти те значення
a ∈ [0, N – 1], де досягається максимум функціоналу W(a,p). Якщо потім з’ясується,
що цієї множини індексів недостатньо для відновлення сигналу з деякою заданою
наперед похибкою, множину індексів можна доповнити, але вже при фіксованому
значенні a, яке дорівнює a0 (приховане значення зсуву), i шукати максимум функціо6
налу треба тільки по p = 0.1, 0.2, .... , 0.9.
У цій роботі реалізовано такий алгоритм пошуку номерів узагальнених спек*
тральних коефіцієнтів, які формують множину M. На першому кроці множина N
~
обмежується зверху деяким значенням N < N . Далі множину M шукають за допомо*
гою такого ітераційного процесу: обирається деякий початковий рівень для значень
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узагальнених спектральних коефіцієнтів — d і визначається множина індексів

{

}

~
M = k : ck( p) (a) > d , (a = 0,1,...,N − 1; k = 0,1,...,N − 1; p = 0.1,0.2,...,0.9).

Ця множина корегується виходячи з результатів відтворення сигналу з необхід*
ною точністю.
5. Знаходження максимуму функціонала W(a, p).
На цьому кроці знаходяться значення (a0, p0), такі, що досягається максимум
функціонала енергії
W (a0, p0 ) =
max
W (a, p).
a = 0,1,...,N; p = 0.1,0.2,...,0.9

Узагальнені спектральні коефіцієнти ck(p) обчислювались при різних значеннях
зсуву a, тобто проводилась згортка сигналу y(i) з системами базисних функцій
ϕ(kp) ((a − i)mod N,N) при всіх значеннях зсуву a. При цьому максимум W(a, p) досяга*
ється саме тоді, коли значення прихованого зсуву a0 збігається з a. Це випливає
з формули (1), бо W(a, p) — це невід’ємний обмежений функціонал, значить, його
глобальний максимум існує. Причому в нашому прикладі максимум буде досягнуто
саме тоді, коли змінні значення параметру a співпадуть з прихованими значеннями
a0. Але знайти його — це не просте завдання, тому що цей функціонал може мати
багато локальних максимумів.

6. Відновлення сигналу.
На цьому кроці сигнал відновлюється за формулою
y~(i) =
c( p0 ) (a )ϕ( p0 ) (a ,N),

∑

k

0

k

0

(2)

k ∈M

(p )
(p )
де ϕk 0 (a0,N),= ϕk 0 ((i − a0 )mod N < N).

7. Оптимізація множини спектральних коефіцієнтів.
Підмножина індексів M знаходиться в інтерактивному режимі виходячи з заданої
наперед похибки відновлення сигналу ε. Похибка відновлення сигналу
~
ε = y~ − y ,

де . квадратична норма в RM. Можливе також застосування інших норм.
ε > ε , збільшуємо множину M: в умові, яка визначає множину
Якщо ~

{

}

M = k : ck( p) (a) > d зменшуємо поріг d = d — l, де l — деякий крок. Повертаємось до
ε < ε , можна зменшити число узагальнених спектральних кое*
кроку (4). У разі, коли ~
ε ≤ ε . Для цього ана*
фіцієнтів, тобто знайти мінімальну їх кількість, які забезпечать ~
логічно до попереднього зменшуємо множину M, знаходимо мінімальне d, при
ε ≤ ε.
якому ~
Таким чином, поміж просторів, які утворюються базисами з відповідними значен*
нями параметрів a = 0,1,...,N – 1 та p ∈ (0,1), знаходимо підпростір розмірності M,
M ≤ N, який утворюється тими функціями Кравчука, за яких сума квадратів відповід6
них спектральних коефіцієнтів сигналу має найбільше значення. Так ми переходимо
до підпростору RM — простору, який породжується спектральними коефіцієнтами
ck(p) , де концентрується істотна інформація про сигнал.
На основі описаного алгоритму розроблено два фільтри видалення м’язових
артефактів з ЕЕГ. Перший фільтр оснований на знаходженні ділянки ЕЕГ, яка містить
деякий артефакт, та її видаленні з сигналу (або її заміні нульовим відрізком). На
рис.1.а наведено запис ЕЕГ в префронтальній зоні (відведення Fp1), який містить
м’язовий артефакт, викликаний рухом очей (морганням).
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Рис. 1 — Запис ЕЕГ в префронтальній зоні з м’язовим артефактом

Рис. 2 — ЕЕГ з виділеним м’язовим артефактом (відтворений сигнал)
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а)

б)
Рис. 3 — Розклад вихідної ЕЕГ на складові:
а — ЕЕГ з видаленим артефактом, б — артефакт
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а)

б)
Рис. 4 — Послідовна фільтрація вихідної ЕЕГ вікнами довжиною:
а — 64 точки, б — 32 точки

Послідовно вікном шириною в 64 точки було проаналізовано відповідні ділянки ЕЕГ.
У разі перевищення першими п’ятьма узагальненими спектральними коефіцієнтами
певного порогового значення проводився більш детальний аналіз цих ділянок ЕЕГ.
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Відтворення сигналу на цих ділянках проводилось з використанням перших 30*ти функцій
ε = 0,015 (рис. 2). Отримані інваріантні озна*
Кравчука з похибкою відновлення сигналу ~
ки сигналу можуть бути використані для подальшої класифікації артефактів. На рис. 3.а
наведено сигнал ЕЕГ з видаленим артефактом. У тому разі, якщо подальший аналіз ЕЕГ
проводиться Фур’є*аналізом, необхідно видалити знайдені ділянки з ЕЕГ, що повністю
відповідає традиційному підходу до видалення артефактів з ЕЕГ в ручному режимі. Але
в такому разі ми втрачаємо можливість дослідити динаміку мозкової активності та зіста*
вити її з результатами проведення певних функціональних проб. Тому, якщо в подальшо*
му проводиться вейвлет*аналіз ЕЕГ, подібні ділянки створюють певні «провали» у вей*
влет*спектрах, що заважає інтерпретації аналізу. Зазначимо, що видалені артефакти
(рис. 3.б) теж мають інформаційну цінність при аналізі функціональних проб.
Зважаючи на вказані недоліки було поставлено за мету створити фільтр видален*
ня артефактів, який би видаляв тільки високоамплітудні складові, залишаючи низь*
коамплітудні високочастотні складові ЕЕГ.
Другий фільтр поєднує алгоритми вейвлет*аналізу з розробленим алгоритмом
виділення інваріантних ознак сигналу. Так, фільтрація ЕЕГ відбувається послідовно
вікнами шириною в 64, 32 та 16 точок. На відміну від традиційного алгоритму вей*
влет*аналізу [20] ми починаємо аналіз сигналу не найменшим вікном (найбільшою
частотою), а найбільшим вікном (найменшою частотою). Вищі частоти ми розгляда*
ємо як модуляції більш низьких частот, тому знайдені артефакти в більш низькому
діапазоні видаляються з сигналу, тим самим усуваючи дрейф ізолінії високочастот*
них складових. У кожному вікні розраховувались узагальнені спектральні коефіцієнти
для перших трьох функцій Кравчука. В разі перевищення порогового рівня у відповід*
ε = 0,3 (рис. 4.а–4.б) та видаляв*
них ділянках ЕЕГ сигнал відтворювався з похибкою ~
ся з сигналу. При цьому алгоритм виділення інваріантних ознак забезпечив адапта*
цію відтвореного сигналу до часової локалізації артефакту у вікні аналізу та ступеня
його асиметрії. На рис. 5 представлено фрагмент ЕЕГ з видаленими артефактами.
У кінці аналізу видалені артефакти підсумовуються та зберігаються для подаль*
шого дослідження.

Рис. 5 — Фрагмент відфільтрованої ЕЕГ

На основі вейвлет6аналізу з використанням функцій Кравчука розроблені адап6
тивні фільтри видалення артефактів з ЕЕГ, які дозволяють автоматично визначати
ділянки з артефактами і відокремлювати артефакти від сигналу ЕЕГ. При цьому
алгоритм виділення інваріантних ознак забезпечує адаптацію фільтрів до тимчасо6
вої локалізації артефакту і ступеня його асиметрії.
Ключові слова: вейвлет*аналіз, функції Кравчука, адаптивний фільтр, ЕЕГ, артефакт.
На основе вейвлет6анализа с использованием функций Кравчука разработаны
адаптивные фильтры удаления артефактов из ЭЭГ, которые позволяют автоматиче6
ски определять участки с артефактами и отделять артефакты от сигнала ЭЭГ. При
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Ключевые слова: вейвлет*анализ, функции Кравчука, адаптивный фильтр, ЭЭГ,
артефакт.
On the basis of wavelet6analysis with use of Krawtchouk functions adaptive filters of
removal of the artifacts from EEG are developed. It allow to define automatically fields
with artifacts and to separate artifacts off EEG signal. Thus the algorithm for the extrac6
tion of invariant features ensures the adaptation of the filters to time localization of the
artifact and to degree of its asymmetry.
Key words: wavelet*analysis, Krawtchouk functions, the adaptive filter, EEG, artifact
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этом алгоритм выделения инвариантных признаков обеспечивает адаптацию
фильтров к временной локализации артефакта и степени его асимметрии.
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Запропоновано універсальну модель системи масового обслуговування для
планувальника. Розглянуто «процес загибелі та розмноження» та було виведено
формули для підрахунку граничних ймовірностей станів системи, застосованих при
моделюванні системи масового обслуговування. Отримано формули, що описують
параметри системи.
Ключові слова: система масового обслуговування, марківський ланцюг, гранич*
ні ймовірності станів, планувальник.
Важливу роль у спеціалізованих комп’ютерних системах відіграє планувальник
операційної системи, що задовольняє заявки на включення інших програм опера*
ційної системи, а також функціональних алгоритмів і запускає на виконання відпо*
відні програми. Планування виконання завдань є однією з ключових стратегій
в багатозадачності і багатопроцесорних системах, як в операційних системах
загального призначення, так і в операційних системах реального часу.
При розробці планувальника важливо визначити такі характеристики, як заванта*
женість процесора, середній час очікування у черзі процесів з різними рівнями прі*
оритетів і т. ін.
Всі алгоритми планування можна розділити на два класи: витісняючі (в цій робо*
ті не розглядатимуться) та невитісняючі. Невитісняючі засновані на принципі, що
активному потоку дозволено виконуватись доти, поки він сам не вирішить віддати
управління операційній системі (ОС).
ОС працює в умовах невизначеності — потоки (або процеси) з’являються у ви*
падкові моменти часу, а також непередбачувано завершуються.
У зв’язку з цим можливе утворення черг потоків (або процесів), що очікують на
процесорний час. Черга може бути простою або з пріоритетами, а пріоритети — зви*
чайними або динамічними. Використання динамічних пріоритетів пов’язано з тим,
що може виникнути ситуація, коли одна або декілька задач не можуть бути виконані
протягом досить великого проміжку часу. Втрати, пов’язані з невиконанням таких
задач, можуть бути досить значними. При цьому доцільно тимчасово змінити пріори*
тети таких «аварійних» задач. Після їх виконання відповідні пріоритети можна понови*
ти. Тому, як правило, у ОС реального часу є засоби зміни пріоритету програм.
У сильно завантажених системах такий механізм дозволяє програмам з малень*
ким пріоритетом також іноді працювати (наприклад, в ОС Windows NT визначено
32 рівні пріоритету і два класи потоків — потоки реального часу й потоки із змінни*
ми пріоритетами). За відсутності такого механізму програми з маленьким пріорите*
том взагалі б не працювали. У процесі проектування спеціалізованих комп’ютерних
систем при визначенні пріоритетів задач дуже важливо мати можливість промоде*
лювати роботу планувальника як у режимах статичних, так і динамічних пріоритетів.
При цьому ясно, що зміна пріоритету буде пов’язана з попередньою оцінкою часу
виконання задачі, яка змінюється у реальній роботі одночасно з проведенням само*
го обчислювального процесу. Тобто непродуктивні витрати процесорного часу для
такого моделювання мають бути мінімальними.
У цьому дослідженні запропоновано у ролі такої моделі використати модель
системи масового обслуговування (СМО), де під потоками заявок на обслуговування
розуміємо запити на обслуговування відповідних задач, а обслуговуючим пристро*
єм, або каналами, є процесор. При цьому вважатимемо, що потоки заявок розподі*
лені за законом Пуассона, а час обслуговування (виконання задач) розподілений за
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Термінологія
Планувальник — це програма або сервіс операційної системи, що призначає прі*
оритети процесам у черзі з пріоритетами.
Марківський ланцюг називається процесом «загибелі та розмноження», якщо
його граф стану (рис. 1) має такий вигляд:
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показовим законом, тобто модель СМО є марківською [5]. Слід зазначити, що вив*
чення багатопріоритетної моделі СМО аналітичними методами навіть у такій поста*
новці є досить складним завданням [6].
У цій роботі запропоновано створення відповідної моделі СМО на базі класичної
моделі «загибелі та розмноження» [1; 2] і знайдено розв’язання задачі у вигляді
алгоритму.
Задача полягає в побудові моделі марківського ланцюга «загибелі та розмножен*
ня» та визначення граничних ймовірностей [3; 4] станів для дослідження параметрів
продуктивності системи масового обслуговування при плануванні виконання завдань.

Рис. 1 — Марківський ланцюг «загибелі та розмноження»

Використані позначення на рис. 1: Sk — k*ий стан системи, λk — інтенсивності
потоку надходження заявок, а µ — інтенсивність обслуговування заявок. Гранична
ймовірність перебування системи у стані k становить Pk.
Всі стани в графі на рис. 1 витягнуті в один ланцюг, в котрому кожен із середніх
станів (S2, …, Sn–1) зв’язаний прямим й зворотним зв’язком з кожним із сусідніх ста*
нів, а крайні стани (S1, Sn) тільки з одним сусіднім станом.
Опис моделі
Розглянемо граф випадкового процесу загибелі й розмноження в загальному
вигляді для безпріоритетного планувальника (рис. 1).
Визначимо граничні ймовірності станів моделі Pi. Для стану S1 маємо:
λ1Pi = µP2.

(1)

λ2P2 + µP2 = λ1P1 + µP3.

(2)

Для S2:
Підставляючи перше рівняння (1) в друге (2) й виконуючи скорочення, отримаємо:
λ2P2 = µP3.
Аналогічно виконаємо підстановку інших рівнянь для граничних ймовірностей
для наступних станів системи, після чого можна одержати завжди справедливу рів*
ність для графу процесу «загибелі та розмноження»:
λk–1Pk–1 = µPk, де k = 2,…,n.
Слід ураховувати умову нормування:
n

∑ P = 1,
i

(3)

i

де i = 1, n.
Систему лінійних рівнянь для визначення граничних імовірностей станів можна
розв’язати методом послідовних підстановок:
Pk =

λ k −1 ⋅ λ k −2 ⋅ ... ⋅ λ1
⋅ P1.
µ k −1

Підставляючи значення всіх ймовірностей, виражених через P1, у нормовану
умову (3), отримаємо:
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P1 =

1
.
λ ⋅λ ⋅λ
λ1 λ2 ⋅ λ1
λ k −1 ⋅ λ k −2 ⋅ λ1
1+ +
+ ... + n −1 nn−−12 1
+ ... +
k −1
µ
µ
µ
µ

(4)

При побудові моделі планувальника слід врахувати такі особливості базової
моделі «загибелі та розмноження». По*перше, інтенсивності потоку заявок з одного
стану в інший будуть змінюватись, оскільки кожна з n програм (задач) у будь*який
момент часу може виставити вимогу на обслуговування (надання процесора). По*
значимо середню інтенсивність потоку програм л. При обслуговуванні задачі витра*
1
чається певний процесорний час t**** = ; якщо у момент подачі вимоги процесор
µ
обслуговує іншу заявку, то вона стає у чергу і очікує, доки процесор не звільниться.
При цьому становить інтерес імовірність відсутності черги, середня завантаженість
черги, середній час очікування у черзі.
Розглянемо конкретний граф станів випадкового процесу, що описує вказану модель.
Стани процесу нумеруватимемо по числу задач, що виставили вимогу на обслу*
говування.
S0 — нема жодної вимоги, процесор вільний.
S1 — одна задача виставила вимогу, їй надано процесор.
S2 — дві задачі виставили вимоги, одній задачі надано процесор, одна задача
стоїть у черзі на обслуговування.
…
Sn — усі n задач виставили вимоги, одній надано процесор, n–1 задача стоїть
у черзі на обслуговування.
Граф випадкового процесу можна представити як на рис. 2.

Рис. 2 — Граф процесу обслуговування задач

Він являє собою варіант графу «загибелі та розмноження». Тому підставимо від*
повідні інтенсивності потоків у раніше отримані вирази для граничних імовірностей
станів процесу «загибелі та розмноження»:
λ1 = nλ;
λ2 = (n – 1)λ;

(5)

…
λn–1 = λ,
і, змінивши нумерацію станів з 1 до n на з 0 до n, отримаємо:
P1 =
P2 =

n⋅λ
⋅ P0 ;
µ

n ⋅ (n − 1) ⋅ λ2
⋅ P0;
µ2

…
Pn =

P0 =
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n ⋅ (n − 1) ⋅ (n − 2) ⋅ ... ⋅ n!λn
⋅ P0;
µn
(6)
1
2

⎛λ⎞
⎛λ⎞
λ
1+ n ⋅ + n ⋅ (n − 1) ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ + ... + n!⎜⎜ ⎟⎟
µ
µ
⎝µ⎠
⎝ ⎠

n

.

R = 1 ⋅ P2 + 2 ⋅ P3 + ... + (n – 1) ⋅ Pn,

(7)

а середній час очікування у черзі tоч:
t*** =

1
R.
µ

(8)

Середня кількість задач, що виконуються в одиницю часу А, складе:
A = (1 – P0) ⋅ µ.

(9)

При побудові загальної моделі планувальника з пріоритетами будемо позначати
кількість задач і*го пріоритету як ni, інтенсивності потоків запитів як λі, а інтенсивності
потоків обслуговування як µі. Відповідно граничні ймовірності станів позначимо як Pk(i ) .
Окрім того, врахуємо, що обслуговування задач і*го пріоритету можливе тільки
тоді, коли відсутні заявки більш високих пріоритетів. Тобто загальна модель СМО
системи з пріоритетами може бути представлена як сукупність окремих моделей
СМО для кожного пріоритету окремо. До того, ці окремі моделі будуть пов’язані між
собою співвідношеннями між інтенсивностями потоків обслуговування.
Для вищого пріоритету: µ = µ1.
Для наступного пріоритету: µ = P0(1) ⋅ µ2 .
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Середнє завантаження черги на обслуговування R при цьому складе:

(1)
(k −1)
⋅ µk .
Для k*го пріоритету: µ = P0 ⋅ ... ⋅ P0
Тобто граф загальної моделі планувальника з пріоритетами матиме вигляд як на
рис. 3.

Рис. 3 — Граф загальної моделі планувальника

З цього графу видно, що інтенсивності потоків обслуговування для сукупності
заявок з нижчими пріоритетами відбуваються з певними ймовірностями.
Отже, алгоритм обчислення граничних імовірностей станів для кожного пріори*
тету можна представити як процедуру, що реалізує обчислення відповідно до рів*
няння (6), де λ, µ та n є формальними параметрами.
Обчислення граничних імовірностей станів для кожного з пріоритетів виконуєть*
ся послідовно, починаючи з найвищого при послідовній заміні формальних пара*
метрів фактичними згідно з рис. 3. Тобто:
n = n1, n2, … , nk;
λ = λ1, λ2, … , λk;
µ = µ1, P0(1) µ2 , ..., P0(k −1) µ k .

(10)
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(k )
Характеристики моделі R(k), tоч
, A(k) для кожного k*го пріоритету обчислюються
відповідно до рівнянь (7), (8), (9) з використанням відповідних граничних імовірнос*
тей станів для кожного з пріоритетів.
Висновки. Побудована модель СМО дозволила розробити ефективний алгоритм
обчислення характеристик моделі (планувальника) через граничні ймовірності ста*
нів. Обчислення ряду інших характеристик не викликає труднощів і може бути вико*
нано, наприклад, згідно з [4].

Предложена универсальная модель системы массового обслуживания для пла6
нировщика. Рассмотрен «процесс гибели и размножения» и выведены формулы
для подсчета предельных вероятностей состояний системы, применяющихся при
моделировании системы массового обслуживания. Получены формулы, которые
описывают параметры системы.
Ключевые слова: система массового обслуживания, марковская цепь, пре*
дельные вероятности состояний, планировщик.
The paper presents universal model of queuing system for scheduler. It was conside6
red a classic Markov model of «reproduction and death». The processes of reproduction
and death were discussed, and the formulas to calculate the steady state probabilities
were prepared, which are further applied to the modeling queuing processes. Formulas
describing some of the parameters were derived.
Key words: queuing system, Markov circuit, boundary state probabilities, scheduler.
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Описано проблеми, що виникають при візуалізації тривимірних даних, а також
проведено короткий огляд архітектури і можливостей сучасних систем візуалізації
тривимірних даних. Вказані рекомендації при розробці програмного забезпечення.
Ключові слова: візуалізація тривимірних даних, програми візуалізації.
Візуальна презентація результатів експерименту, візуалізація технологічного
процесу в системі HMI, тривимірна модель дослідного зразка виробу — всі ці про*
цеси є невід’ємною частиною практично будь*якого сучасного науково*дослідного
або комерційного проекту [1; 2].
Вимоги до візуального подання інформації на екрані ПК зростають із кожним
роком. Тривимірна візуалізація даних є de facto стандартом у багатьох галузях інду*
стрії. Це, у свою чергу, безпосередньо відображається на складності програмного
забезпечення (ПЗ), збільшуючи тим самим час на його розробку і налагодження,
а отже, і вартість. Для того щоб відповідати вимогам ринку, частини ПЗ, що відпові*
дають за презентацію даних, або так звана система візуалізації, розрослися
з декількох простих підпрограм у величезні програмні модулі, які часто перевищу*
ють по своїй складності основну програму.
У рамках конкретного проекту створення та супровід таких модулів в умовах
обмеженого бюджету і/або часу найчастіше є неефективним, оскільки відтягує
ресурси від вирішення основних завдань, що стоять перед проектом. Винятком
є проекти, що ставлять собі за мету створення власне системи візуалізації.
Протягом останнього десятиліття системи візуалізації тривимірних даних вирос*
ли у відокремлений клас ПЗ, здатного адаптуватися до потреб різних проектів.
Далі описані проблеми, що виникають при візуалізації тривимірних даних, а також
проведено короткий огляд архітектури і можливостей сучасних систем візуалізації.
На зорі розвитку персональних комп’ютерів відеокарти виконували функцію
кадрового буфера. Тобто зображення формувалося центральним процесором
комп’ютера і програмним забезпеченням, а карта відповідала лише за його збері*
гання і вивід з певною частотою окремих кадрів на монітор.
При зростанні вимог до якості та реалістичності створюваного зображення,
а також до швидкості відображення окремих кадрів прийшло розуміння того факту,
що центральний процесор ПК не в змозі ефективно вирішувати специфічні завдан*
ня формування тривимірного зображення, і для цих цілей потрібен спеціалізований
графічний процесор (GPU), який би займався тільки розрахунком тривимірного
зображення. Власне, сучасні графічні процесори за складністю не поступаються
центральним процесорам, і різниця полягає лише в їх спеціалізації.
Як і центральні, графічні процесори характеризуються такими параметрами, як мікро*
архітектура, тактова частота роботи графічного ядра і технологічний процес виробниц*
тва. Для графічних процесорів є й специфічні характеристики, які зазвичай наведені
в технічній документації. Наприклад, до найважливіших характеристик графічного проце*
сора належить число вершинних (Vertex Pipelines) і піксельних (Pixel Pipelines) конвеєрів.
Забігаючи наперед, скажемо, що для побудови тривимірного зображення
необхідно виконати цілий ряд операцій: прийняти рішення, які об’єкти взагалі повин*
ні бути присутніми у сцені (видимі й невидимі об’єкти), визначити місце розташуван*
ня вершин, які задають кожний із цих об’єктів, побудувати з цих вершин грані, запов*
нити отримані полігони текстурами відповідно до освітлення, ступеня деталізації та
обліку перспективних спотворень і т. д. Чим ретельніше робляться всі ці розрахунки,
тим реалістичніше виходить тривимірне зображення. Підвищити продуктивність цих
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рутинних операцій можна за рахунок розбиття їх по стадіях (конвеєризації) і розпа*
ралелювання. Саме ці питання і вирішують графічні процесори.
Для того щоб краще уявити собі структуру сучасного графічного процесора, роз*
глянемо більш детально класичний процес конвеєрного розрахунку тривимірного
зображення (рис. 1). На першому етапі графічний процесор одержує від централь*
ного процесора дані про об’єкт, який треба побудувати. Ці дані обробляються у вер*
шинному процесорі (блок Vertex Pipeline), який є частиною загального конвеєра
обробки даних.
Vertex pipeline

Triangle assemby

Pixel pipeline

ROP
(raster operations)

Video buffer
Класичний процес конвеєрного розрахунку тривимірного зображення
На підставі отриманих даних вершинний процесор визначає параметри геометрії
сцени і розраховує положення вершин, які при з’єднанні утворюють каркасну модель
тривимірного об’єкта. Крім того в вершинному процесорі проводяться додаткові
операції над вершинами — перетворення та освітлення (Transform & Lighting, T & L).
Обробка даних у вершинному процесорі відбувається під управлінням спеціалі*
зованої програми, яка називається вершинним шейдером (Vertex Shader). Вершин*
ні шейдери виконують математичні операції з вершинами, тобто надають можли*
вість реалізувати програмовані алгоритми щодо зміни параметрів вершин і їх ви*
світлення (T & L). Кожна вершина в 3D*моделі визначається трьома координатами —
X, Y і Z. Вершини також можуть бути описані характеристиками кольору, текстурни*
ми координатами і т. п. Вершинні шейдери, залежно від алгоритмів, змінюють ці дані
в процесі своєї роботи, наприклад, обчислюючи і записуючи нові координати та
колір. Вхідними даними вершинного процесора є дані про одну вершину геометрич*
ної моделі, яка в цей момент обробляється. Це можуть бути координати в просторі,
нормаль, компоненти кольору і текстурні координати.
За допомогою вершинних шейдерів вершинний процесор може виконувати такі опе*
рації, як, наприклад, деформація і анімація об’єктів, імітація тканини й багато іншого.
На наступному етапі конвеєра відбувається кладання (Triangle assembly) триви*
мірної моделі в полігони. На цьому етапі вершини з’єднуються між собою лініями,
утворюючи каркасну модель. При з’єднанні вершин одної з одною утворюються
полігони (трикутники).
Після етапу збирання дані надходять у піксельний процесор (Pixel Pipeline), що
визначає кінцеві пікселі, які будуть виведені до кадрового буферу. Піксельний про*
цесор у результаті своєї роботи видає кінцеве значення кольору пікселя і Z*значен*
ня для наступного етапу конвеєра.
Піксельний процесор працює під управлінням спеціальної програми, що нази*
вається піксельним шейдером (Pixel Shader). Піксельні шейдери — це програми, що
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виконуються піксельними процесорами під час ростеризації для кожного пікселя
зображення. Ростеризація — це процес розбиття об’єкта на окремі точки — пікселі.
Оскільки піксельні шейдери реалізують різні операції над окремими пікселями, такі як
затінення або освітлення, текстурування, присвоєння кольору, дані про прозорість
і т. п., то можна говорити, що піксельний процесор працює на етапі ростеризації.
Піксельні шейдери реалізують такі функції, як мультитекстурування (накладення
декількох шарів текстури), попіксельне освітлення, створення процедурних текстур,
постобробка кадру і т. д.
Після обробки даних у піксельному процесорі за допомогою піксельних шейдерів
дані обробляються блоком растрових операцій ROP (Raster Operations). На даному
етапі з використанням буфера глибини (Z*буфера) визначаються і відкидаються ті
пікселі, які не будуть видні користувачеві. Коли розраховується новий піксель, його
глибина порівнюється зі значеннями глибин уже розрахованих пікселів із тими
ж координатами Х і Y. Якщо новий піксель має значення глибини більше за яке*
небудь значення в Z*буфері, новий піксель не записується в буфер для відображен*
ня, якщо менше — то записується.
Крім буфера глибини, що дозволяє відсікати невидимі поверхні, при створенні
реалістичних тривимірних зображень необхідно враховувати, що об’єкти можуть
бути напівпрозорими. Ефект напівпрозорості створюється шляхом об’єднання
кольору вихідного пікселя з пікселем, що вже є в буфері. У результаті колір крапки
є комбінацією кольорів переднього і заднього плану. Для обліку прозорості об’єктів
використовується так званий alpha*коефіцієнт прозорості, який має значення від
0 до 1 (для кожного колірного пікселя).
Описана архітектура апаратного графічного конвеєра дає наочне уявлення про
основні етапи формування зображення відеокартою. При цьому потрібно зазначити,
що в графічному процесорі використовується не один, а кілька конвеєрів, що пра*
цюють паралельно; чим більше в графічному процесорі таких конвеєрів, тим вона
продуктивніша. Дійсно, якщо, наприклад, у графічному процесорі реалізовано
16 конвеєрів, то перший з них обробляє 1*й, потім 17*й, потім 33*й піксель і т. д.;
другий — 2*й, 18*й і 34*й відповідно.
Система візуалізації (rendering system)
Розглянемо проблеми, що виникають при візуалізації складних моделей.
При зростанні продуктивності апаратних графічних засобів, зростає і складність
програмного забезпечення, яке їх використовує.
Для створення реалістичного зображення, крім інформації про геометричне роз*
ташування вершин моделі на GPU, також необхідно передати великий обсяг додат*
кової інформації. До неї належать нормалі, текстурні координати й інформація про
колір для кожної вершини, текстури, карти освітленості й рельєфу, вершинні й пік*
сельні шейдери і т. д. Таким чином, сукупний обсяг даних, з якими працюють сучасні
пакети моделювання та візуалізації, може обчислюватися сотнями мегабайт.
Зрозуміло, що за таких умов для ефективної візуалізації тривимірних моделей
у реальному масштабі часу не варто повністю покладатися на продуктивність апарат*
них засобів. По*перше, як і будь*який апаратний засіб, GPU має фізичні обмеження на
обсяг переданої на графічний конвеєр інформації. Отже, існує ймовірність того, що
дані про моделі не будуть повністю завантажені і, відповідно, візуалізовані. По*друге,
здебільшого на екрані ПК видима тільки та частина моделі, яка потрапляє в поле зору
(field of view, FOV) віртуальної камери. Тож, обсяг даних можна істотно скоротити, якщо
попередньо створювати т. зв. потенційно видимий набір (potentially visible set, PVS)
об’єктів, тобто виключити з моделі ті об’єкти, які не потрапляють у FOV. Потім переда*
вати його на GPU для подальшої візуалізації. Такий підхід дозволить:
a) залишатися в рамках апаратних обмежень;
б) суттєво підвищити швидкість візуалізації.
Розв’язанням завдання знаходження PVS, а також визначення та завантаження
додаткової інформації, необхідної для візуалізації PVS (текстури, шейдери і т. д.)
у сучасному графічному додатку, займається система візуалізації (або система рен*
дерингу) (rendering system).
Розглянемо елементи і підсистеми, що складають систему візуалізації. Важливо
відзначити, що тут розглянуті найбільш основні з елементів і підсистем загальні для
більшості реалізацій.
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Сцена / менеджер сцени (scene manager / scene graph)
Сцена являє собою сукупність у всіх об’єктів (об’єктів сцени), які беруть участь
у процесі візуалізації. До них належать:
а) геометричні об’єкти (моделі) — поділяються, у свою чергу, на статичні та динамічні;
б) камери;
в) джерела освітлення;
г) елементи оточення (можуть бути представлені статичними геометричними
об’єктами, залежно від типу сцени)
Керування сценою, тобто створення, видалення та модифікація об’єктів сцени,
покладається на менеджера сцени. Зазвичай менеджер сцени зберігає об’єкти
у вигляді ієрархічної структури. Також менеджер сцени проводить перевірку види*
мості об’єктів, управляє камерою, джерелами світла та елементами оточення (небо,
туман і т. д.), якщо такі присутні.
Будь*який більш*менш складний геометричний об’єкт (модель) можна подати зі
складових його елементів, кожен з яких має набір неподільної геометрії. Такий еле*
ментарний набір називають мешем. Критерій, що використовується для розбиття
об’єкта на меші, вибирається згідно зі сферою застосування моделі. Так, напри*
клад, кожен меш може мати власні фізичні властивості, матеріал, колір і т. д.
Матеріал — це сукупність декількох текстур, різних станів графічного конвеєра,
а також вершинний і піксельний шейдери. Він визначає такі властивості, як колір,
прозорість, здатність поглинати, відображати і заломлювати світло і т. д. Зазвичай
кожному мешу моделі ставлять у відповідність один матеріал.
Контроль над життєвим циклом ресурсів, а також процес завантаження ресурсів
у пам’ять покладається на менеджера ресурсів. У цьому разі, під ресурсами розуміють*
ся дані, які повинні бути доступними для подальшого використання в роботі та процесі
візуалізації. Прикладом ресурсів можуть служити текстури, моделі та меші, шейдери.
Менеджер ресурсів стежить за тим, щоб ресурси були завантажені тільки один
раз і були доступні всім об’єктам. Він також керує виділенням пам’яті для цих ресур*
сів і здійснює їх пошук у зазначених місцях, наприклад, на жорсткому диску, або
в базі даних.
Візуалізатор визначає інтерфейс до основного графічного API (application progra*
ming interface), такому як Direct3D або OpenGL. Графічний API забезпечує програм*
ну абстракцію GPU. До появи апаратно*прискорюваної 3D*графіки використовува*
лися програмні візуалізатори. Програмний рендеринг все ще використовується
в деяких інструментах моделювання, для рендерингу зображень, яким візуальна
достовірність важливіша за продуктивність (кількість кадрів на секунду), або коли
апаратне забезпечення комп’ютера не задовольняє вимогам, наприклад, не підтри*
мує шейдери або певну версію графічного API.
Загалом, процес візуалізації можна розбити на два етапи:
1) підготовку до візуалізації;
2) безпосередньо візуалізацію.
На етапі підготовки до візуалізації відбувається визначення, які об’єкти зараз
задіяні, які моделі вони мають, які матеріали вони використовують, і де вони знахо*
дяться у світі. Також визначає місце розташування камери і її напрямок. Іншими сло*
вами — відбувається створення сцени.
Отримавши інформацію про сцену, система візуалізації приступає до, власне,
візуалізації сцени. Послідовність операцій може трохи відрізнятися, залежно від
використовуваного графічного API. Але в найбільш загальному випадку його можна
представити так:
1. Менеджер сцени оцінює розмір моделей і місце розташування камери. На під*
ставі цього визначається, чи буде модель взагалі присутня на екрані, чи потрапляє
вона в поле зору камери, чи вона так віддалена, що її взагалі не видно. На цьому
кроці формується PVS.
2. Для кожної моделі з PVS, менеджер сцени визначає, які полігони перебувають
у полі зору камери. Це можна зробити різними способами оптимізації. Наприклад,
за допомогою BSP*дерев, OctTree*розбиття, Bounding Volumes Hierarchy (BVH), або
методу порталів. Можливе комбіноване застосування різних методів. Всі полігони,
що проходять через тест відсікання зайвої геометрії, передаються візуалізатору
полігонів.
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3. Візуалізатор, до якого потрапив полігон, здійснює трансформацію полігону від*
повідно до локальної математики (тобто анімації моделі) та математики простору
(місця розташування моделі відносно камери). Потім полігони досліджуються на пред*
мет наявності нелицьових полігонів (що перебувають на невидимій стороні об’єкта).
Нелицьові полігони знову ж таки відкидаються. Полігони, що залишилися, висвітлю*
ються відповідно до діючих світлових джерел. Візуалізатор потім визначає, які матеріа*
ли використовує полігон, та засвідчує, що GPU використовуватиме ті самі матеріали
для відображення. Потім полігони направляють на API рендеринг і потім на GPU.
У результаті виходить сформоване зображення в буфері кадру відеокарти, яке
потім відображається на моніторі ПК.
Розглянемо існуючі системи візуалізації. З викладеного стає зрозумілим, що
процес створення власної системи візуалізації «з нуля» є досить трудомістким і три*
валим. Така ситуація у багатьох випадках неприйнятна як для комерційних, так і для
бюджетних проектів, що ставлять своїм завданням створення систем інтерактивно*
го моделювання, симуляції та/або візуалізації технологічних процесів і т. п. При
цьому до одних із найважливіших, необхідних вимог до подібного програмному
забезпеченню, слід віднести:
а) гнучкість архітектури, і
б) простоту використання.
Вимога а) забезпечує можливість адаптації ПЗ для цілей проекту; вимога б) — мі*
німізує час інтеграції ПЗ у проект. На щастя, таке ПЗ існує як комерційне, так і без*
коштовне (open source). Слід зазначити, що існуючі реалізації по*різному відповіда*
ють перерахованим вище вимогам. Більш того, більшість комерційних систем орієн*
товані на створення ігрових додатків і містять, поряд із системою візуалізації, додат*
кові підсистеми, такі як підсистема управління звуком (audio subsystem), мережева
підсистема (network subsystem), система штучного інтелекту (AI), фізична підсисте*
ма (physics ), скрипт підсистема (scripting).
Нижче розглянуті кілька популярних пакетів ПЗ з відкритим вихідним кодом,
а саме: GLScene, Irrlicht і Ogre3D, з точки зору можливостей і архітектури [3].
GLScene
Платформа, OS

Windows, Linux

Мова програмування

Object Pascal (Delphi, Kylix)

Візуалізатор

OpenGL

Вбудовані редактори

Редактор сцени, що працює в design time Delphi IDE

Пакет виконаний у вигляді комплексу компонентів VCL, дуже простий в освоєнні
і володіє вражаючим списком можливостей. Код пакету написаний у стилі бібліотеки
VCL і щільно її використовує, тому розробникам із досвідом написання своїх Delphi
компонент розібратися в архітектурі GLScene нескладно. Пакет надає для кінцевого
користувача безліч класів*утиліт, такі як елемент сцени, елемент фізики, менеджер та
ін. Частина цих класів реалізована у вигляді візуальних компонентів і їх створення
можливе в design*time, відповідно, підтримується їх завантаження/збереження
в .dfm файли. Частину класів необхідно створювати в run*time, але процес ініціаліза*
ції спрощується використанням вбудованої в Delphi підтримки RTTI. Менеджер сцени
всього один, він дозволяє встановлювати опції відтворення на рівні сцени (сортуван*
ня елементів у черзі рендера, спосіб відсікання та ін.) У процесі відтворення для кож*
ного елемента сцени викликається метод Render, який приймає рішення про те, від*
творювати елемент чи ні. Процес відтворення являє собою виклики стандартних
функцій OpenGL, більшість стандартних елементів використовують display*lists.
Менеджера ресурсів, як такого, немає, але деякі типи ресурсів можливо розділи*
ти між об’єктами. Для спільного використання матеріалів декількома моделями
використовуються бібліотеки матеріалів. Для поділу вершинних/індексних даних
використовуються так звані «проксі об’єкти», які зберігають інформацію про стан та
орієнтації моделі, а дані форми беруть із «майстер об’єкта». Для завантаження тек*
стур використовується стандартний Delphi клас TImage, для якого GLScene розши*
рює список підтримуваних форматів.
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Тим, хто щойно приступив до розробки ігор і вибрав Delphi і OpenGL за відправ*
ну точку, цей пакет буде подвійно корисний [4].
Irrlicht
Платформа, OS

Windows, Linux, MacOS

Мова програмування

C + + / Managed C + +

Візуалізатор

OpenGL / Direct3D / Software

Що вражає найбільше, коли вперше знайомишся з Irrlicht — це його простота.
Є такий метод програмування — KISS, звичайно ж, це абревіатура, а звучить вона
так: «Keep It Simple Stupid». Прозорішого коду движка важко зустріти, але це палиця
з двома кінцями. Пакет більш ніж простий в освоєнні, вихідний код написаний на
C + + у досить непоганому стилі. Він володіє рядом можливостей, які стосуються
візуалізації геометрії.
Створення сцени організовано не кращим чином. Створюються елементи сцени
викликом функцій менеджера сцени. Причому функція для кожного елемента своя
(createTerrainSceneNode, createCameraSceneNode, etc.), більше того, від елемента
до елемента може змінюватися кількість і тип параметрів цих функцій.
Система може відображати сцену в кілька проходів, але проходів фіксована кіль*
кість і вони визначені (підготовка візуалізації, непрозорі та прозорі об’єкти, світло
й камери, тіні і пост*рендер).
Пакет залишається дуже привабливим завдяки своїй простоті, а також дуже
корисним для вивчення. Не останнім фактором привабливості є його ліцензія, яка не
накладає жодних обмежень на зміну вихідного коду.
Ogre3D
Платформа, OS

Windows, Linux, MacOS

Мова програмування

C++

Візуалізатор

OpenGL / Direct3D

Дуже потужний пакет, що володіє широкими можливостями. Архітектура Ogre3D
дуже приваблива, тим більше, вона дозволяє розширювати спектр можливостей за
допомогою системи плагінів, яких є велика кількість [5].
Доволі добре реалізована система управління ресурсами, яка дозволяє додава*
ти власні ресурси в систему, завантажувати ресурси у фоновому режимі (у окремо*
му потоці), відокремлювати примірник ресурсу між декількома об’єктами.
В інструментарій Ogre3D входить кілька редакторів сцен (oFusion, Visual Ogre),
експортери/імпортери популярних пакетів 3D моделювання, а також деякі утиліти.
Код написаний у кращих традиціях C + + з використанням шаблонів проектуван*
ня. Більше того, він добре задокументований. Так що з порпанням у вихідних кодах
проблем виникнути не повинно.
Документація відверто кульгає, але це компенсується прикладами, що поставля*
ються з пакетом.
Управлінням сценою займається менеджер сцени, який може бути вибраний
користувачем зі стандартних менеджерів, або додаткових, підвантажуваних за
допомогою розширень, залежно від типу сцени (indoor/outdoor як найпростіший
приклад). Теоретично можна використовувати декілька менеджерів сцени одноча*
сно, але на сьогодні є нюанси.
Менеджер сцени Ogre3D поділяє суті SceneNode (орієнтація, становище і прина*
лежність вузла графа сцени) і Entity (дані об’єкта). Такий прозорий підхід до органі*
зації управління сценою дає масу переваг перед стандартною моделлю, коли
SceneNode це об’єкт «все*в*одному».
Окремий момент, про який хотілося б розповісти — це система матеріалів. Мате*
ріал у Ogre3D — це більше ніж набір властивостей відображення об’єкта. Він містить
техніки відображення, яких може бути декілька для одного матеріалу. Наприклад,
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можна вказати дві техніки відображення: накладати дві текстури в один прохід, або
накладати по одній текстурі за один прохід (усього два проходи), а візуалізатор
вибере кращу техніку залежно від GPU.
До плюсів Ogre3D необхідно віднести його популярність. Завдяки цьому пакет
використовується у багатьох проектах і постійно «обростає» списком нових і нових
можливостей.
Тут розглянуто лише найбільш популярні, некомерційні системи візуалізації три*
вимірних даних. Кожна з систем має свої переваги і недоліки, які зумовлюють різні
стратегії та швидкість інтеграції в проект [6]. Більш повний список систем візуаліза*
ції можна отримати в [7].
Як уже зазначалося, поруч з безкоштовними, існує безліч комерційних систем
візуалізації. Як і їхні безкоштовні побратими, комерційні системи володіють різною
архітектурою, функціональними можливостями і якістю реалізації. До основних
достоїнств комерційних систем, мабуть, слід віднести наявність постійного техніч*
ного супроводу, що дає гарантію швидкого випуску оновлень ПЗ. До основних недо*
ліків — їх вартість, яка може вимірюватися сотнями тисяч. Здебільшого комерційні
системи орієнтовані на створення ігрових додатків. Однак останнім часом спостері*
гається тенденція до акценту уваги на те, що ПЗ може бути використано також для
візуалізації наукових та інженерних даних. Наочним прикладом може служити остан*
ня розробка німецької фірми Crytek CryEngine3 [8].
Окремо варто згадати системи візуалізації, що входять до пакетів САПР, такі як
AutoCAD або SolidWorks. Інтегровані в середовище САПР дані системи можуть нада*
ти ряд переваг при вирішенні певного кола завдань у порівнянні з більш «традицій*
ними» системами візуалізації, розглянутими в огляді.
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що створення власної системи візуалізації —
дуже трудомістке завдання. Беручи до уваги те, що бюджет проекту здебільшого
обмежений, а також з огляду на величезну кількість готового ПЗ існуючого на сьо*
годні, не варто витрачати кошти і час на «винахід велосипеда». Більш ефективним
рішенням буде адаптація та впровадження існуючого ПЗ.
Указаны проблемы, возникающие при визуализации трехмерных данных,
а также проведен краткий обзор архитектуры и возможностей современных систем
визуализации трехмерных данных. Даны рекомендации при разработке програм6
много обеспечения.
Ключевые слова: визуализация трехмерных данных, программы визуализации.
The problems that arise in visualizing three6dimensional data, and also held brief
overview of the architecture and capabilities of modern imaging systems three6dimensio6
nal data. The recommendations for software development.
Key words: visualization of three*dimensional data, visualization software.
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Выполнен краткий обзор и сравнение современных систем компьютерного моде6
лирования объектов в науке и технике. Целью статьи является предоставление
информации, которая может быть полезной при выборе соответствующих систем.
Ключевые слова: система автоматизированного проектирования (САПР), CAD*
система, компьютерное проектирование, компьютерное моделирование.
Постановка проблемы. В настоящее время при разработке сложных промышлен*
ных и экспериментальных устройств, а также другой сложной наукоемкой продукции
широко используются системы компьютерного проектирования — CAD*сuстемы
(CAD — аббревиатура от compuler*aided design), иначе называемые системами авто*
матизированного проектирования — САПР. За последнее десятилетие CAD*системы
прошли путь от простых программ, использовавшихся как вспомогательный инстру*
мент при изготовлении чертежей, до интегрированных программных комплексов,
которые обеспечивают поддержку полного цикла конструкторской разработки — от
эскизного проектирования до изготовления проектной документации и технологиче*
ской подготовки производства.
Анализ последних исследований. Использование CAD*систем существенно
ускоряет и удешевляет все этапы разработки объектов конструирования — начиная
с построения модели и заканчивая выпуском конструкторско*технологической до*
кументации. Поэтому использование этих систем достаточно широко обсуждается
в научно*технической литературе и соответствующие дисциплины введены в учеб*
ные планы ряда специальностей [1; 2].
Современные CAD*системы могут выполнять также конструктивные расчеты,
а некоторые наиболее продвинутые системы выполняют и физические расчеты
(теплотехнические, гидроаэродинамические и др.), что позволяет использовать их
не только как средство разработки конструкторской документации, но и как инстру*
мент оптимизации и исследования свойств и характеристик устройств с достаточ*
ной для многих приложений точностью. Такие системы позволяют в ряде случаев
заменить сложный и дорогой натурный эксперимент более дешевым и требующим
меньших затрат времени «машинным» экспериментом. С осознанием этого факта,
который стал бесспорным не очень давно, автор настоящей статьи обратился
к поиску подходящей для компьютерного эксперимента CAD*системы.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Список предлага*
емых CAD*систем в настоящее время достаточно велик, но автору неизвестны
публикации, где бы приводилась сравнительная характеристика таких систем, поэ*
тому выбор системы, отвечающей конкретным потребностям пользователя, явля*
ется непростой задачей. Поиск ответа на форумах Интернета не помог найти отве*
ты только на очень конкретные и мелкие вопросы.
Постановка задачи. Целью настоящей статьи является сравнение некоторых
из наиболее распространенных CAD*систем, представление о которых получено
главным образом из личного опыта автора, а также из общения со специалистами
этой области. Это может оказать помощь в выборе CAD*систем пользователям, не
работавшим ранее с ними.
Результаты исследований. Физические расчеты в CAD*системах выполняются
в основном решением соответствующих систем уравнений в частных производных
с использованием метода конечных элементов или подобного ему. Такими уравне*
ниями являются уравнения теплопередачи, уравнения электродинамики, уравне*
ния Навье*Стокса в гидроаэродинамике.
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Существуют компьютерные системы, которые позволяют решать непосред*
ственно заданные уравнения в частных производных. Это сравнительно новый тип
приложения для решения задач моделирования, они пока имеют скромные воз*
можности, в частности — не имеют средств конструирования сложных моделей,
позволяя выполнить построение только простых геометрических фигур или их
несложных комбинаций для исследования. Привлекательной стороной таких при*
ложений является высокая скорость расчетов и сравнительно малый размер кода,
а также возможность исследования влияния отдельных составляющих уравнений
(например: второй вязкости в задачах гидроаэродинамики) на вид полученного
решения. Одна из таких систем — Flexpde.
Система Flexpde при исследовании объекта может строить плоскую расчетную
область, «выдавливаемую» в третье измерение при решении трехмерных задач.
Она имеет скромные средства описания задачи и вывода результатов в числовой
форме, но — достаточно удобные средства графиков. Расчетная сетка генерирует*
ся автоматически, и ее параметры не могут быть изменены, что является серьез*
ным недостатком, так как регулирование этих параметров существенно влияет на
точность и скорость расчетов.
Иногда при помощи аналитических преобразований можно решить и более
сложные задачи в системе Flexpde, например, исследование винтового канала (так
называемая студенческая версия, не требующая лицензии, при расчете потока
в таком канале дает сообщение о превышении ограничения на количество узлов).
Пример решения задачи диффузии (уравнения Пуассона) с помощью Flexpde.
TITLE ‘ уравнение Пуассона’
SELECT
errlim=1e*6
changelim=0.0001
VARIABLES
U
n
DEFINITIONS
NOut=100 {количество точек, использующихся при выводе результатов в файл}
Lx=15 {нормированная длина канала}
Ly=1 {нормированная глубина канала}
…
transfer(«u0.dat»,u0)
transfer(«n0.dat»,n0)
INITIAL VALUE
u=u0+0
n=n0+0
EQUATIONS DEL2(U)= *(1*n) (n*(dy(Vy/V1)
+dx(Vx/V2))*V2*V1+V2*Vy*dy(n)+V1*Vx*dx(n))+V2*V1*Ft/Fn*DEL2(n)=0
BOUNDARIES
region 1
start(0,0)
natural(U)=0 natural(n)=0 line to (GStart,0)
...
value(U)=Fa value(n)=1 line to (0,0)
MONITORS
contour(u)
contour(n)
PLOTS
contour(U) export(NOut)
END
В результате выполнения программы, получен график (рис. 1)
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Рис. 1 — График распределения потенциала в расчетной области

Рис. 2 — пример более сложного вывода (в левой нижней части показана расчет*
ная область с сеткой). Графики в реальности используют цветовую кодировку.

Рис. 2 — Графики распределения потенциала в расчетной области
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Систему дифференциальных уравнений в частных производных также можно
решать в среде MatLab с помощью входящего в ее состав пакета PDE Toolbox или
NAG Foundation Toolbox. Однако таким способом можно решать только системы
классических однотипных видов уравнений (эллиптических, гиперболических или
параболических). Известные системы Maple и Mathematica также не обеспечивают
решения упомянутой задачи.
CAD*система Inventor фирмы Autodesk представляет собой интегрированную
среду с широким спектром средств проектирования деталей и сборок в объеме,
построения чертежей на их основе и оформления другой конструкторской докумен*
тации. Эта система реализует параметрическое моделирование, имеет русско*
язычный пользовательский интерфейс и документацию на русском языке. Она
использует браузер иерархически построенного проекта, что облегчает управле*
ние проектом. На базе деталей в проекте может быть создана сборка, при этом под*
держивается как создание сборки из уже имеющихся деталей (проектирование
«снизу вверх»), так и построение деталей в процессе сборки (проектирование
«сверху вниз»), возможен и комбинированный подход.
На основе детали или сборки могут быть получены и настроены нужным образом
чертежи в распространенных стандартах, включая ГОСТ, с изображением видов,
разрезов, сечений и размеров. Между чертежом и моделью поддерживается двуна*
правленная связь — изменение в модели вызывает изменение в чертеже и наоборот.
Inventor не выполняет физических расчетов модели в указанном выше смысле.
Одной из первых систем, выполнявших физические расчеты, была система Flu*
ent. Эта система имеет препроцессор Gambit для построения простых моделей (не
конструкторских изделий, как это возможно при использовании Inventor, но значи*
тельно более сложных, чем при использовании Flexpde) с полноценной трехмерной
графикой) и формированием расчетной сетки. Gambit, разработанный для опера*
ционной системы Unix и Windows, использует эмулятор Exceed, который, вероятно,
предназначен для других целей, поэтому громоздок и неудобен в использовании.
Вообще система Gambit при проверке устойчиво работала только в Windows XP.
Никакое обновление драйверов и другие меры не привели к устойчивой работе
в Windows 7 (в том числе и при установке на разные компьютеры).
Некоторое представление о Gambit можно составить по виду его главного окна
(рис. 3)
В верхней части окна находится главное меню с минимальным набором команд.
Слева расположено нетрадиционного для Windows вида меню конструирования
объектов, главная часть которого образует верхний уровень меню. Это меню зани*
мает больше места, чем традиционное с теми же функциями и управляется хуже
(например, подменю не всегда вписываются в отведенную им часть окна и тогда
требуют дополнительной регулировки). Слева под главным меню находится графи*
ческое окно, ниже — панель команд.
Не все команды представлены в меню, некоторые можно выполнять только
через панель команд или журнал истории команд в меню File. При сохранении
результатов некоторые второстепенные детали проекта теряются, и их приходится
восстанавливать после загрузки в систему. Отмена и восстановление после отме*
ны не полны, если выполняются в интерактивном режиме (кнопки — в панели спра*
ва внизу).
Построенная модель передается в Solver (решатель), который работает беспро*
блемно и показывает такие же результаты, как и другие системы (все апробирован*
ные системы выдают практически одинаковые результаты для одной и той же моде*
ли). В настоящее время описанная система уже не поддерживается, но ее прямым
наследником является система Ansys.
Современная система Ansys «одета» в стандартный интерфейс, все ее подси*
стемы интегрированы в единую оболочку. Она также обрабатывает только простую
геометрию, однако имеет мощные возможности импорта из распространенных
CAD*сuстем. Импорт геометрии может порождать характерные проблемы; непол*
ное соответствие по отношению к исходной модели, отсутствие возможности
импорта из новых версий продуктов и некоторые другие. Система функционирует
на основе ядра Parasolid.
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Рис. 3 — Главное окно системы Gambit

Следует упомянуть также о новой перспективной системе Comsol Multiphysics,
имеющей удобную интерактивную среду моделирования и расчетов для многих
типов научных и инженерных задач с относительно простой геометрией. Эта систе*
ма относится к тому же классу, что и Ansys.
К наиболее перспективным в настоящее время CAD*сuстемам можно уверенно
отнести SolidWorks, которая в современном виде является системой нового поко*
ления, включающей, помимо средств объемного проектирования конструкций,
средства физических расчетов модели.
SolidWorks использует те же принципы построения моделей, что Inventor, вклю*
чает все перечисленные выше средства сuстемы Inventor, однако имеет некоторые
дополнительные средства, в частности — для построения траекторий из таблиц,
что позволяет, например, создать винтовую поверхность с переменным шагом (это
невозможно сделать в современной версии Inventor).
Наличие весьма удобной русскоязычной системы обучения в SolidWorks (с выхо*
дом непосредственно в меню и большим количеством примеров) позволяет само*
стоятельно получить необходимые навыки работы с программой.
Используемое в SolidWorks дерево проекта (рис. 4 — панель слева) отображает
иерархию частей проекта, что облегчает управление проектом и его редактирова*
ние. В отличие от Inventor, дерево проекта может содержать разные конфигурации
(варианты) проекта, облегчая многовариантные расчеты. Серьезным достоинством
SolidWorks является наличие широкого набора конверторов для форматов распро*
страненных CAD*систем, а также для универсальных графических форматов.
На базе построенной модели SolidWorks позволяет выполнять ряд инженерных
расчетов. В частности, рассчитывать массы, моменты инерции, положение центров
тяжести и т.п., но главное и значительно более серьезное достоинство, которого нет
в Inventor, — SolidWorks позволяет решать задачи механики твердого тела, выпол*
нять расчеты на прочность, рассчитывать кинематику и динамику элементов,
выполнять аэрогидродинамические, теплотехнические и даже — светотехнические
расчеты. Причем все эти средства интегрированы в SolidWorks и имеют общий
с ним интерфейс [3].
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В графическом поле главного окна SolidWorks (рис. 4) показана модель так назы*
ваемого циклона (предоставлена автору специалистом КПИ по CAD*сuстемам
Камаевым Ю. Н.).

Рис. 4 — Главное окно системы SolidWorks

Выводы. Выполненное сравнение нескольких систем компьютерного модели*
рования и проектирования может убедить, что сuстема SolidWorks — наиболее
удобная и продвинутая из всех рассмотренных.
Перспективы развития направления. Все рассмотренные CAD*системы раз*
виваются как в плане расширения своих возможностей и областей использования,
так и в плане улучшения характеристик.
Виконано короткий огляд і порівняння сучасних систем комп’ютерного моделю6
вання об’єктів в науці і техніці. Метою статті є надання інформації, яка може бути
корисною при виборі відповідних систем.
Ключові слова: система автоматизованого проектування (САПР), CAD*система,
комп’ютерне проектування, комп’ютерне моделювання.
A brief review and comparison of the modern systems of computer design of objects
is executed. The purpose of the article is a grant information which can be useful at the
choice of the s CAD6systems.
Key words: сomputer*aided design, CAD*system, computer design, computer design.
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Проведено аналіз можливостей сучасних засобів змішаного моделювання
в межах взаємодії схемотехнічного та функціонально6логічного рівнів абстракції.
В результаті аналізу визначено способи модернізації вітчизняного схемотехнічного
симулятора, які забезпечують можливість його використання сумісно з існуючими
засобами змішаного моделювання та функціонально6логічними САПР.
Ключові слова: моделювання, інтегроване середовище розробки, косимуляція,
інтегральна схема, системи на кристалі, вбудовані системи, AMS.
Початковою постановкою завдання змішаного моделювання в пакетах [1; 2; 3]
було забезпечення динамічного обміну інформацією між моделями об’єктів різної
фізичної природи у рамках єдиного програмного середовища [4]. За такої поста*
новки завдання розробники САПР вирішують такі проблеми:
— розробка додаткових моделей у межах існуючого середовища моделювання;
— вибір набору даних, придатних для взаємодії моделей різної фізичної природи;
— перетворення типів даних, що є більш природними для різних підходів до
моделювання;
— синхронізація процесів моделювання для випадків, якщо моделі вимагають
різних симуляторів або істотно відрізняються режимами моделювання.
Усі ці проблеми зберегли свою актуальність, що підтверджено в багатьох сучасних
публікаціях [5; 6]. Основними завданнями для такого рівня абстракції найчастіше є:
— проектування інтерфейсів між аналоговими і цифровими блоками пристроїв;
— використання датчиків і актуаторів різної фізичної природи;
— врахування ефектів середовища, які впливають на функціонування пристрою
(температура, тиск, т.п.);
— забезпечення взаємодії компонентів САПР систем від різних розробників.
Сучасний розвиток проектування пристроїв на СБІС пов’язаний як із збільшен*
ням числа компонентів, так і зі зміною способу їх функціонування. Наприклад, вико*
ристання цифрових пристроїв, які керовані єдиним мікроконтролером, змінилося на
використання паралельно функціонуючих модулів, кожен з яких містить як мікрокон*
тролер, так і блоки, що з ним співпрацюють. Таким чином, до переліку завдань, вирі*
шуваних шляхом змішаного моделювання, увійшли, окрім моделей різної фізичної
природи, моделі різного рівня абстракції опису функціонування, що мають моделю*
ватись одночасно [7; 8]. Моделювання багатоядерних змішаних систем супрово*
джується розв’язанням задач:
— декомпозиція моделей на блоки, які можуть моделюватися в різних потоках;
— зв'язок між блоками різного способу моделювання;
— підтримка вихідних форматів засобів програмного забезпечення для контролерів;
— збір і аналіз даних, які характеризують взаємодію компонентів системи (пошук
критичних вузлів, уніфікований аналіз навантаження блоків системи).
З точки зору вимог користувачів, САПР багатоядерних систем має додатково
забезпечувати [9; 10]:
— спільну розробку систем;
— синтез проміжних версій апаратної складової системи, достатньо швидких, для
розробки ПО (створення програмних симуляторів системи до її практичної реалізації).
Аналіз і порівняння пакетів та методів змішаного моделювання, який би вміщував
схемотехнічний та системний рівні, є неефективним тому, що буде перевантажений
критеріями, які слабо пов’язані один з одним. Внаслідок цього розгляд пакетів
обмежено лише тими, які підтримують косимуляцію схемотехнічного та функціо*
нально*логічного рівнів.
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Підтримка косимуляції вищих рівнів є важливою перевагою, тому в переліку
параметрів порівняння пакетів вона обов’язково має залишитися. Таким чином,
перелік критеріїв порівняння складається з таких параметрів:
— похибка та швидкодія схемотехнічних моделей;
— розмірність задач схемотехнічного рівня;
— швидкодія та повнота підтримки мов функціонально*логічного рівня абстракції;
— розмірність задач функціонально*логічного рівня;
— наявність інструментарію моделювання багатоядерних обчислень у пристрої.
Вибір пакетів схемотехнічного та функціонально+логічного рівня. Моделі
рівня схемотехніки, завдяки своїм високим вимогам до якості математичного опису,
дають змогу описувати багато типів вузлів цифрових пристроїв. Тому більшість
пакетів схемотехнічного рівня цілком справедливо вказують у переліку своїх можли*
востей змішане моделювання. Включення до процесу змішаного моделювання
подієво*керованого стає необхідним лише за умови необхідності моделювання
систем великої розмірності. САПР для завдань високої розмірності вимагають пев*
ного рівня довіри, тому розглядати зовсім нові проекти поряд з уже добре відомими
було б ризиковано. Тому для переліку САПР, які досліджувалися, включено пакети,
відомі вже багато років, із зазначенням їх базових якостей і останніх інновацій та нові
пакети, побудовані на відомих обчислювальних ядрах.
У разі використання подібних математичних апаратів конкурентоспроможність
пакетів будується на додаткових функціональних блоках, які виконують роль пре*
компіляторів або додаткових моделей. Кожен спосіб має власні переваги, тому їх
дуже важко порівняти один з одним. Об’єктивне порівняння виконано за загальною
сукупністю можливостей пакета, яку ці модулі забезпечують.
Ще одним підходом до побудови систем змішаного моделювання сьогодні
є використання Verilog*AMS і VHDL*AMS. За потенційними можливостями, AMS*па*
кети майже не поступаються SPICE пакетам на схемотехнічному рівні, але відсут*
ність еквівалентної кількості якісних моделей пристроїв реального світу не дає змогу
назвати ці два способи опису схемотехнічних модулів рівними [11]. Хоча застосу*
вання цих мов залишається необхідним як зручний сучасний інструмент опису про*
цедурного та функціонально*логічного рівнів.
До переліку найбільш поширених САПР змішаного моделювання схемотехнічно*
го та функціонально*логічного рівня абстракції, що порівнюються, було включено:
1. Electronic workbench 7, який побудовано на ядрі X*spice. Починаючи з дев’я*
тої версії, підтримка змішаного моделювання функціонально*логічного рівня в пакеті
припинена. Оцінити якісні характеристики цього рішення, на жаль, не вдалося [12].
2. SYNOPSIS: HSIMplus — частина повнофункціонального САПР для усіх рівнів
абстракції. Взаємодія схемотехніки і функціонально*логічного симуляторів органі*
зовано засобами бібліотеки PLI 2.0 [13]. Особливість такого підходу полягає в тому,
що розробники інтерфейсу косимуляції повністю взяли на себе контроль над син*
хронізацією роботи незалежних симуляторів схемотехніки і функціонально*логічно*
го. Такий підхід знижує швидкодію у разі великої кількості інтерфейсів між аналого*
вими і цифровими блоками. До переваг такого способу косимуляції слід віднести
стабільну роботу і високу швидкість функціонально*логічного симулятора, який не
пов’язаний з внутрішньою синхронізацією симулятора схемотехніки.
3. ACCEL EDA — пакет змішаного моделювання, що об’єднує HSPICE і VCS
(функціонально*логічний) симулятори. Взаємодія симуляторів реалізована на
основі внутрішніх інтерфейсів від розробників симуляторів. Відмінна особливість
пакета полягає в його оптимізації для великих проектів. Для завдань середньої та
малої розмірності складність налаштування і запуск на моделювання відбувають*
ся не виправдано довго [14].
4. DOLPHIN Smash Vision — пакет змішаного моделювання для мов [15]: SPICE,
Verilog, Veriloga, VHDL, VHDL — AMS, C. Початковим призначенням цього симулято*
ра було забезпечення навчальних програм з електроніки. Сучасна версія пакета
охоплює повний цикл розробки пристрою, від поведінкового до топологічного рівнів
опису. Реалізація змішаного моделювання виконана на одному обчислювальному
потоці X*spice з попереднім перетворенням форматів і інтерфейсів, що забезпечує
високу швидкість моделювання та широкі можливості взаємодії з симулятором.
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Комплект супроводжується додатковими інтерфейсами до математичних і САПР
пакетів, які дозволяють його використовувати у рамках великих проектів, не виходя*
чи за єдину структуру опису компонентів проектованої системи. До недоліків паке*
та варто віднести порівняно недопрацьовану систему графічного опису моделей,
через яку текстовий опис виглядає більш практичним.

Рис. 1 — Косимуляція в DOLPHIN Smash Vision

5. ICAP — продукт від розробників одного з найбільш поширених обчислюваль*
них ядер змішаного моделювання: x*spice [16]. Змішане моделювання X*spice реа*
лізоване на основі обчислювального ядра SPICE 3 за рахунок включення до складу
ядра подієво*керованого симулятора спрощеної версії VHDL: VHDLe. На рівні поста*
новки завдань пакети перетворюють моделі, описані на Verilog або VHDL, у скінчен*
ні автомати, які кодуються на VHDLe, за рахунок чого розробник не має необхідності
вивчати проміжну версію опису. Синтаксис X*spice передбачає опис обох рівнів
абстракції в рамках одного вихідного файлу з широким використанням препроцесо*
ра та «закоментованих» параметрів, що суттєво ускладнює сприйняття текстового
опису моделей, порівняно з оригінальною мовою SPICE.

Рис. 2 — Косимуляція в Proteus
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6. Proteus — цей пакет надає багатий набір функцій змішаного моделювання
пристроїв від схемотехніки до програмного [17]. Основними перевагами пакета є:
наявність вбудованих моделей мікроконтролерів з можливістю завантаження проши*
вок програм, інструментарій розширення бібліотеки функціонально*логічних моде*
лей за рахунок Verilog/VHDL, різноманітність засобів візуалізації і налагодження про*
ектів, можливість задіяти не лише ресурси процесорних ядер, а й обчислювальні
можливості відеокарт (тільки для вбудованих і функціонально*логічних моделей).
7. Symica IC design toolkit — пакет проектування замовлених ІС, що реалізовує
функції змішаного моделювання схемотехніки (SPICE, HSPICE), функціонально*ло*
гічного (veriloga) рівнів [18]. В основі механізму змішаного моделювання Symica
лежить відкрита бібліотека ADMS [19], що реалізовує автоматичну конвертацію
моделей з мови veriloga на С у форматі, сумісному із зовнішніми інтерфейсами
SPICE. Такий підхід забезпечує високу швидкість і малу похибку моделювання симу*
ляторів для невеликих проектів, але мало придатний до проектів великого масшта*
бу, де функціонально*логічний блок містить тисячі і більше вузлів.
8. Cadence AMS — компонент однієї з найбільших САПР розробки електронних
пристроїв [20]. Залежно від вибраної конфігурації, підтримує змішане моделювання
на основі: Verilog — AMS, VHDL — AMS, veriloga, VHDL*spectre. Таким чином, розроб*
нику надається свобода вибору методу косимуляції, найбільш відповідного масшта*
бам його проекту. Так само підтримується використання графічних прискорювачів
для прискорення розрахунків рівнів схемотехніки і функціонально*логічного.
9. Questa ADMS — компонент системи проектування електронних пристроїв
Mentor Graphics [21]. Функціональність цього рішення аналогічна Cadence AMS, за
винятком внутрішніх форматів даних.
Класифікація пакетів за способом косимуляції. Найбільш суттєвий вплив на
можливості косимуляції в розглянутих пакетах має механізм, через який взаємоді*
ють аналогова та цифрова складові пакета. Загалом, такі інтерфейси поділяють на
два типи:
— склеєна косимуляція;
— роздільна косимуляція.
При склеєній косимуляції цифровий та аналоговий симулятори є складовими
одного процесу та використовують єдиний адресний простір. Такий підхід є най*
швидшим, але має недоліки, що будуть викладені нижче.
Роздільна косимуляція передбачає існування двох або більше симуляторів, які
обмінюються проміжними даними моделювання під час роботи. Така схема косиму*
ляції дає більше свободи з вибору пакетів моделювання, але відрізняється високою
складністю реалізації надійного протоколу обміну даними та низькою швидкодією
(особливо для невеликих розмінностей моделей). До категорій роздільних косиму*
ляторів серед розглянутих пакетів належить лише HSIMplus. Тому можна обмежити*
ся характеристиками лише цього випадку реалізації роздільної косимуляції і приді*
лити більше уваги її особливостям.
PLI+2.0 — інтерфейс функціонально*логічних симуляторів, призначений для зав*
дань верифікації, візуалізації та підключення зовнішніх модулів (рис. 3). Інтерфейс
керується планувальником завдань функціонально*логічного симулятора і має
досить обмежений інструментарій для створення двонаправлених інтерфейсів із
зовнішніми симуляторами. Є два основних підходи до побудови косимуляції через
PLI*2.0:
— обмежити час схемотехнічної симуляції деякою фіксованою або спрогнозова*
ною величиною та запланувати подію зчитування даних симулятором;
— реалізувати в інтерфейсі PLI*2.0 власний планувальник подій для обох симу*
ляторів.
Перший підхід є простішим у використанні, але може призвести до втрат даних із
схемотехнічного симулятора та складностей з синхронізацією. Другий підхід
є складнішим, але значно розширює вживаність такого рішення у великих проектах
завдяки можливості використання багатьох потоків та проведення додаткових видів
аналізу (наприклад пошуку інтерфейсів «перевантажених» змінами сигналів, що
можуть стати «слабким» місцем системи).
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Рис. 3 — Схема косимуляції PLI 2.0

X+Spice — одна з гілок розвитку Spice 3. На відміну від базової версії, цей симу*
лятор додатково містить (рис. 4):
— подієво*керований симулятор;
— інтерфейс підключення зовнішніх С функцій (code model device routines);
— модуль обробки вузлів користувача.
Подієво*керований симулятор реалізує лише деякі функції симулятора VHDL (так
званий VHDL executeble набір інструкцій), але за умови попередньої конвертації
функціонально*логічної моделі стає можливим використання багатьох мов функціо*
нально*логічного рівня. Інтерфейс між аналоговими і цифровими блоками реалізу*
ється через вузли користувача, які є комбінацією структури даних користувача
і функції обробки даних з цієї структури. Операції цифро*аналогового та аналогово*
цифрового перетворення є вбудованими в пакет, тому достатньо ініціювати значен*
ня параметрів такого вузла для його подальшого використання. Крім перетворення
типів даних, вузли користувача можуть використовуватися для фільтрації та інших
математичних перетворень сигналу, але це вже не має відношення до косимуляції,
хоч і є досить впливовим розширенням функціональності пакета.
Головними перевагами X*Spice є висока швидкодія та надійність синхронізації
цифрової та аналогових складових. До недоліків слід віднести обмеженість розмір*
ності цифрової моделі спільною пам’яттю зі схемотехнічною складовою проекту,
а також підключення зовнішніх модулів мовою С передбачає взаємодію лише зі схе*
мотехнічним способом моделювання (багато збиткових викликів, відсутність кон*
тролю над подіями симуляції).

Рис. 4 — Схема косимуляції X+spice
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ADMS — відкрита безкоштовна бібліотека, яка створюється прихильниками
SPICE та Verilog з некомерційних причин (рис. 5). Ідея бібліотеки полягає у викори*
станні С інтерфейсу симулятора SPICE 3, через який можливо підключити подієво*
керований симулятор. Подієво*керований симулятор в ADMS створюється шляхом
конвертації мови Veriloga у мову С. Параметри перетворень сигналів є частиною
С моделі та кодуються в коментарях опису моделей. На відміну від подієво*керовано*
го симулятора X*Spice, функціонально*логічні моделі користувача обробляються тим
самим розрахунковим модулем, що і схемо*технічні. Тому зі зростанням розмірності
моделей зростає щільність викликів розрахунків, наслідком чого є спад швидкодії.

Рис. 5 — Схема косимуляції ADMS

Класифікація пакетів за мовами опису моделей. Оскільки самі пакети коси*
муляції відповідають лише за етап моделювання, а пакети проектування електрон*
них пристроїв складаються з багатьох модулів, є дуже важливою можливість об’єд*
нання цих пакетів в одне середовище. Одним із основних засобів створення єдино*
го середовища є стандартизація мов опису моделей, якими оперує пакет. Більша
кількість підтримуваних мов розширює перелік компонентів систем, з якими модуль
косимуляції може співпрацювати. Тому більшість розглянутих пакетів включає до
свого складу крос*компілятори, які перетворюють описи, зручні користувачу,
в описи, зручні середовищу, і навпаки. Цікавим є той факт, що саме «студентські» (за
популярністю серед студентів, а не за функціональністю) пакети змішаного моделю*
вання (DOLPHIN, Proteus), містять найбільшу кількість крос*компіляторів.
Класифікація пакетів за розмірами систем. Розміри модульованих систем
залежать від декількох чинників:
— алгоритму схемотехнічного моделювання;
— рівня (за складністю) використовуваних схемотехнічних моделей;
— кількості необхідних видів аналізу та впливових умов функціонування (час ана*
лізу, частоти, рівні сигналів і т.п.);
— рівня опису функціонально*логічних моделей;
— способу косимуляції (часові затрати на перетворення, кількість зв’язків, сту*
пінь мінімізації взаємних викликів симуляторів);
— рівнів абстракції функціонально*логічних моделей (вентилів, регістрів, шин,
алгоритмічний і т.п.);
— мови і швидкодії функціонально*логічного симулятора (Verilog, VHDL, Veriloga,
VHDL*AMS, System C, режим інтерпретації або часткової компіляції моделі);
— використання вбудованих моделей складних пристроїв (мікро*контролерів,
табличних моделей, моделей ІС від виробників і т.п.);
— вимоги до швидкості та похибки моделювання.
Така різноманітність впливових факторів суттєво ускладнює оцінку реальних
масштабів проекту, поза межами конкретного завдання. Тому для оцінки розмірно*
сті завдань визначними виступають показники окремих компонентів системи:
— обмеження, які визначають розмірність завдань схемотехнічного моделювання;
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— спосіб формування моделей функціонально*логічного рівня (компіляція,
інтерпретація);
— наявність вбудованих у пакет моделей контролерів та фірмових ІС;
— підтримка окремих модулів моделювання складових на FPGA.

Рис. 6 — Косимуляція Symica IC design toolkit

Класифікація пакетів за середовищем функціонування. Різноманітність зав*
дань та користувачів створює дуже складні умови до позиціонування пакетів на
сучасному ринку САПР. З одного боку, промислові вимоги передбачають уніфікова*
не середовище та стандартизовані формати даних, зручні для проектування склад*
них систем. З іншого боку, існує досить велика кількість розробників систем меншої
розмірності, які потребують швидких, доступних за ціною та простих у засвоєнні
пакетів. Крім того, кожен виробник зацікавлений у розповсюдженні саме своєї
САПР, тому, окрім стандартизованих форматів, переважно користується власними.
Суттєвий вплив на позиціонування надає навіть вибір операційної системи, оскільки
розробники не використовують жодну САПР поза інструментарієм, який уже є ча*
стиною їхнього робочого середовища. Треба зазначити, що кількість Unix/Linux про*
фесійних САПР, які використовуються комерційно, перевищує кількість відповідних
продуктів Windows та Mac OS. Менша конкуренція робить середовища Windows та
Mac OS більш привабливими для виробників, які ще не є достатньо відомими серед
промисловців (табл. 1).
На сьогодні існує досить багато засобів багатоплатформеного програмування,
але кожна ОС вимагає окремого супроводження. В таких умовах, більш привабли*
вою виглядає клієнт*серверна архітектура, де розрахункова та інформаційна скла*
дові САПР зберігаються на окремому сервері, а користувач отримує доступ через
фірмовий або сторонній інтерфейс із зручного йому середовища. Головною перева*
гою фірмових клієнтів є відсутність потреби врахування особливостей функціону*
вання серверної ОС. На жаль, серед розглянутих пакетів немає прикладів таких
рішень, за винятком Cadence SPB, який є скоріше доповненням до серверної
Cadence, ніж клієнтом до неї. Таким чином, середовище роботи САПР у розглянутих
пакетах стає обов’язковим середовищем роботи користувача.
Вибір САПР, вартість якої безпосередньо впливає на вартість розробки, набага*
то легше зробити, коли є можливість її випробувати. Тому важливою перевагою слід
вважати наявність доступу до демонстраційної версії продукту, яка має бути врахо*
вана в аналізі якостей пакетів.
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Таблиця 1 — Зведений порівняльний аналіз розглянутих пакетів

Windows,
є обмежена
безкоштовна
версія
Windows,
в демо версії
косимуляції
нема
Linux/Unix,
лише за
придбанням

Висновки. Для розширення функціональності вітчизняного схемотехнічного
САПР, з огляду виконаного аналізу, зроблено висновок:
1. Для забезпечення існуючого пакета моделювання засобами використання
в системах зі змішаним моделюванням до пакета має бути додано зовнішній
інтерфейс керування процесом моделювання та зчитування і запису даних.
Такий інтерфейс може бути реалізовано декількома способами:
— за допомогою динамічно завантажуваних модулів, які співпрацюють за заз*
далегідь визначеним протоколом, що зручно при використанні власного
середовища;
— шляхом вбудови інтерфейсу, подібного до IPC (інтерфейс обміну даними
між потоками в рамках однієї ОС), сумісного з X*Spice;
— шляхом вбудови інтерфейсу VPI.
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2. Взаємодія з сучасними функціонально*логічними симуляторами за стандар*
тизованими інтерфейсами дає змогу задіяти максимум їх внутрішніх можли*
востей, тому використання сучасної версії PLI 2.0 — VPI є водночас, ефектив*
ним і перспективним рішенням.
3. З точки зору спрощення засвоєння пакета та зниження ризику нелегального
розповсюдження (разом із модулями від інших розробників) в сучасних умовах
найбільш привабливим виглядає створення веб*інтерфейсів до компонентів
системи.
4. Розробка модуля керування косимуляцією за методами синхронізації, тради*
ційно використовуваними в локальних системах, має бути замінена на викори*
стання методів, більш прийнятних для розподілених систем. Це викликано
стрімким зростанням складності окремих модулів САПР, притаманним суча*
сним проектам.
Проведен анализ возможностей современных средств смешанного моделиро6
вания в пределах взаимодействия схемотехнического и функционально6 логиче6
ского уровней абстракции. В результате анализа определены способы модерни6
зации отечественного схемотехнического симулятора, которые обеспечивают
возможность его использования совместно с существующими средствами сме6
шанного моделирования и функционально6логическими САПР.
Ключевые слова: моделирование, интегрированная среда разработки, кос*
имуляция, интегральная схема, система на кристалле, встроенные системы, AMS.
The modern improvements of electronic devices CAD/CAM software are often based
on mixed signal and mixed model techniques usage. Today word «cosimulation» means
different depending of usage conditions. This article concerns only mixed schematic6lo6
gical cosimulation for modern electronic design environments.
The result of analysis is the methods and tools selection for an Ukranian CAD softwa6
re. The problem of different CAD/CAM modules integration in unified system was solved
on the architectural level and will be used for open Web based CAD/CAM electronic des6
ign environment development.
Key words: electronic design environment, EDA, cosimulation, integrated circuit,
systems on a crystal, embedded systems, AMS.
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УДК 681.3

А. Г. Тимошенко,
Л. Я. Барсук

ÓÑÓÍÅÍÍß ÑÒÐÈÁÊ²Â ÊÎÍÒÐÎËÜÎÂÀÍÎÃÎ ÑÈÃÍÀËÓ
Розглянуто проблему, що виникає під час стрибкоподібних змін контрольовано6
го сигналу. Вказано метод усунення високочастотних завад.
Ключові слова: високочастотні завади, згладжування функції.
Постанова проблеми. Існують системи, які аналізують зміну деякого сигналу
в режимі реального часу. Цей сигнал вимірюється датчиком, і відображає деякий
фізичний процес. Призначення систем — аналізувати значення вимірюваного сиг*
налу і здійснювати керування процесом, що відбувається.
Проблема полягає у такому. Можуть виникати короткочасні процеси, що супро*
воджуються стрибкоподібною зміною вимірюваного сигналу — так званий «стри*
бок» сигналу. Такі процеси загалом є явищем доволі малоймовірним, однак якщо
завданням системи є аналіз і реакція саме на зміну сигналу, то такий стрибок при
обробці може змусити систему до реакції. Однак зазвичай реакція системи на такі
явища є непотрібною (часом навіть шкідливою), оскільки явища є локальними і не
характеризують вимірюваний процес.
Приклад такого явища: система має датчик, який вимірює температуру води, що
кипить. Під час кипіння води можлива зміна фазового стану невеликої кількості води
поблизу місця, де встановлено датчик. При цьому температура датчика суттєво зни*
зиться на короткий проміжок часу, і, як наслідок, система відреагує помилково.
Такі стрибкоподібні зміни сигналу є досить короткотривалими. Однак оскільки
система працює в режимі реального часу, інформація про те, що зміна сигналу була
короткотривалою і сигнал повернувся до попередніх значень, надійде до системи
вже коли дані, отримані під час стрибка були системою оброблені, і реакція системи
на цей стрибок уже відбулась (так зване «помилкове спрацьовування»).
Тому завдання можна сформулювати так: уникнути реакції системи керування,
що аналізує зміни деякого сигналу в реальному часі на короткочасні стрибкоподібні
зміни сигналу.
Стандартні методи рішення. Можливо відкинути вплив стрибків за допомогою
введення додаткових датчиків або ввести буферизацію і, як наслідок, затримку на
обробку даних, і в буфері обробляти стрибки.
Але введення додаткових датчиків, по*перше, збільшує ціну системи, і, по*друге,
встановлення додаткового датчика можливе лише за умови наявності місця для
його встановлення.
Введення додаткової затримки у свою чергу збільшує час реакції системи. Нехай
система отримує дані з інтервалом 1с, розмір буферу — n, базова затримка реакції
системи — τсист, максимально припустима затримка — τmax. Час на буферизацію
τбуф = n ⋅ 1c. Тоді при введенні буферизації нова затримка становитиме
τΣ = τсист + τбуф.
Для систем, у яких значення τmax – τсист є невеликим, уведення буферу, розмір
якого є достатнім для виявлення і обробки стрибків, призведе до того, що отримана
затримка буде перевищувати τmax, а це є неприпустимим. Але оскільки, як було ска*
зано раніше, стрибки відрізняються від оброблюваних системою процесів лише
тривалістю, програмне розпізнання стрибків неможливе без уведення буферизації.
Додаткова проблема: мінімізувати затримку, яку вносять у систему при вирішен*
ні поставленого завдання.
Модель рішення. Затримку, що виникає при введенні буферизації, можна мінімізува*
ти, якщо проводити буферизацію не постійно, а лише тоді, коли є підозра на виникнення
«стрибка». Якщо по закінченню накопичування значень сигналу у буфер обробляти їх не
по одному, а всі разом в одній ітерації циклу обробки, то такий підхід дозволяє зменшити
сумарну затримку системи. Дійсно, якщо розмір буферу — n, базова затримка реакції
системи — τсист, максимально припустима затримка — τmax, то маємо:
τбуф = n ⋅ 1c і τΣ = max(τбуф, τсист) <τсист +τбуф.
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Якщо можливо підібрати таке n, при якому τбуф = n ⋅ 1c ≤ τсист, то
τΣ = max(τбуф,τсист) = τсист, і додатковaа затримка при застосуванні запропоновано*
го методу не буде вводитись.
Блок*схема процесу буферизації приведена на рис.1.

Рис. 1. — Блок+схема процесу буферизації
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Критерій буферизації. Невирішене питання: коли проводити буферизацію. Необхід*
но сформулювати критерій, який визначатиме можливість появи стрибка. Загалом кри*
терій буферизації залежить від галузі застосування системи. Однак, припустимо, що
реальні процеси, які обробляє система, можна розбити на окремі монотонні дільниці.

Рис. 2 — Приклад процесу

Якщо для процесів, що виникають під час роботи системи, можна визначити такий
метод екстраполяції наступного значення сигналу, що він буде давати максимальне
відхилення від реально отриманого значення у місцях зміни монотонності сигналу, то
різницю між реально отриманою величиною сигналу й екстрапольованим значенням
у кожен момент часу можна використовувати як критерій буферизації.

Рис. 3 — Графік реальних і екстрапольованих значень сигналу при його зростанні
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Розглянемо рис. 2. Оскільки кожна окремо взята ділянка на графіку (сигнал спо*
чатку сталий, потім монотонно зростаючий, потім монотонно спадає і знов стає ста*
лим), то ймовірно, якщо апроксимувати значення сигналу прямою за методом най*
менших квадратів [1, 2], і взяти наступну точку на цій прямій, то це значення значно
відхилятиметься від реально отриманого значення саме у місцях зміни монотонно*
сті. Перевіримо це. Створимо графік реальних і екстрапольованих значень сигналу
при його зростанні (рис. 3) та графік реальних й екстрапольованих значень сигналу
при його спаданні за участі деякого процесу реакції (рис. 4).

Рис. 4 — Графік реальних і екстрапольованих значень сигналу
при його спаданні за участі деякого процесу

На рис. 3 і 4 зображено графік сигналу і екстрапольованих значень. На них видно,
що максимальне відхилення екстрапольованої величини відхиляється від реального
сигналу саме в місцях перегину.
У таблицях 1 і 2 представлені численні значення сигналу, екстрапольованої величи*
ни та відхилення екстраполяції від реального значення сигналу. Дані з таблиць підтвер*
джують, що екстраполяцію можна використовувати як критерій буферизації. Також,
проаналізувавши відхилення, можна побачити, що значення в місцях різкої зміни сиг*
налу (рис. 4, табл. 2) значно перевищує відхилення у місцях плавної зміни сигналу внас*
лідок відходу рівня рідини. Отже, можна встановити таке значення максимально припу*
стимого відхилення, щоб уникнути буферизації при плавній зміні сигналу.
Табл. 1 і рис. 3 відповідають плавному зростанню вхідного сигналу. Максималь*
ний модуль відхилення — 2,78, або 15,1% від максимального значення сигналу на
цьому відрізку.
Табл. 2 і рис. 4 відповідають плавному спаданню вхідного сигналу, під час якого
відбувся деякий процес (у цьому разі — зростання струму обігріву датчика). Макси*
мальне значення модуля відхилення при спаданні — 4,94, або 4,4% від значення сиг*
налу в цій точці, а під час процесу реагування системи — 7,07 або 6,9% від значення
сигналу в цій точці.
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Таблиця 1

Таблиця 2

Сигнал

Екстраполяція

Відхилення

Сигнал

Екстраполяція

Відхилення

0,18
0,15
0,17
0,18
0,16
0,21
0,17
0,17
0,17
0,20
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
0,17
0,18
0,21
0,20
0,21
0,17
0,20
0,20
0,20
0,17
0,17
0,21
0,20
0,22
0,20
0,19
0,19
0,45
1,06
1,89
2,80
3,63
4,81
5,89
6,83
7,69
8,60
9,40
10,17
10,94
11,61
12,30
12,89
13,51
14,07
14,61
15,12
15,65
16,18
16,62
17,10
17,56
18,00
18,43

0,17
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17
0,18
0,18
0,18
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
0,19
0,19
0,20
0,19
0,19
0,20
0,20
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,26
0,47
0,87
1,45
2,17
3,10
4,19
5,37
6,59
7,86
9,12
10,34
11,51
12,57
13,52
14,32
14,99
15,56
16,07
16,53
16,93
17,35
17,75
18,15
18,53
18,91

0,01
–0,01
0,01
0,02
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
–0,01
–0,01
–0,02
–0,02
0,00
0,03
0,01
0,02
–0,03
0,01
0,01
0,01
–0,03
–0,02
0,02
0,00
0,02
–0,01
–0,01
–0,01
0,25
0,81
1,42
1,93
2,18
2,65
2,78
2,64
2,32
2,01
1,54
1,05
0,60
0,10
–0,27
–0,64
–0,81
–0,92
–0,95
–0,96
–0,88
–0,76
–0,73
–0,65
–0,58
–0,52
–0,48

121,93
121,88
121,75
121,71
121,62
121,57
121,44
120,59
119,22
117,42
115,57
113,65
111,73
109,83
108,02
106,21
104,40
102,65
100,91
99,83
99,61
100,0
100,67
101,54
102,38
103,14
103,99
104,68
105,18
105,61
105,94
106,21
106,36
106,45
106,43
106,32
106,14
105,91
105,67
105,33
104,96
104,57
104,08
103,63
103,10
102,54
101,91
101,30
100,64
99,93
99,28
98,55
97,86
97,10
96,39
95,62
94,90
94,15
93,37

122,04
121,99
121,93
121,84
121,76
121,67
121,59
121,49
121,20
120,60
119,62
118,31
116,67
114,76
112,62
110,33
107,93
105,47
103,00
100,55
98,35
96,63
95,55
95,16
95,37
96,07
97,11
98,44
99,94
101,50
103,06
104,52
105,84
106,92
107,71
108,14
108,25
108,11
107,81
107,41
106,92
106,38
105,78
105,16
104,52
103,85
103,16
102,44
101,71
100,95
100,18
99,40
98,60
97,80
96,98
96,17
95,34
94,53
93,71

–0,11
–0,11
–0,17
–0,13
–0,15
–0,10
–0,15
–0,89
–1,98
–3,18
–4,05
–4,65
–4,94
–4,93
–4,60
–4,12
–3,53
–2,82
–2,09
–0,72
1,25
3,37
5,11
6,38
7,00
7,07
6,88
6,24
5,24
4,11
2,89
1,68
0,52
–0,47
–1,28
–1,83
–2,11
–2,20
–2,14
–2,08
–1,96
–1,81
–1,70
–1,52
–1,42
–1,31
–1,25
–1,14
–1,07
–1,03
–0,90
–0,85
–0,74
–0,70
–0,59
–0,54
–0,44
–0,37
–0,34

Відхилення на монотонних дільницях за модулем не перевищує 1, або близько
1% від максимального значення сигналу на даному відрізку.
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Отже, для представленого прикладу вхідного сигналу можна використовувати
обраний критерій буферизації.
Методи розпізнавання та обробки потрібно обирати відповідно до галузі засто*
сування методу. Прикладом було обрано метод розпізнавання стрибка за зміною
знаку похідної, та метод згладжування — з’єднання прямою першої точки за межею
буферу та останньої точки буферу.
Отримані результати подано на рис.5 і 6:

Рис. 5 — Згладжування лінійного стрибка

Рис. 6 — Згладжування стрибка під час зростання сигналу

Приклади реалізації методу демонструють його ефективність для розпізнавання
та усунення шкідливих стрибків сигналу.
Висновок. Таким чином, запропонований метод дозволяє уникнути реакції сис*
теми керування, що аналізує зміни деякого сигналу в реальному часі на короткочас*
ні стрибкоподібні зміни сигналу.
Рассмотрена проблема, возникающая при резких изменениях контролируемого
сигнала. Предложен метод устранения высокочастотных помех.
Ключевые слова: высокочастотные помехи, сглаживание функции.
The problems encountered during abrupt changes in the controlled signal. We propo6
se a method for removing high frequency noise.
Key words: high*frequency noise, the smoothing function.
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Досліджено матричний алгоритм скорочення розмірності схемотехнічних моделей
МЕМС. Відмічено його переваги та недоліки. Розроблено модифікацію алгоритму, яка поля6
гає у використанні універсальної макромоделі механічних складових МЕМС, що вирізняєть6
ся топологією та кількістю двополюсних компонентів, забезпечує підвищену точність моде6
лювання на конкретних частотах, дає можливість керувати точністю кінцевого результату.
Ключові слова: матричний алгоритм, МЕМС, макромодель.
У зв’язку з поширеним використанням мікроелектромеханічних систем (МЕМС) акту*
альною є проблема моделювання складних систем з блоками різної фізичної природи
у єдиному базисі змінних. Найбільш розповсюдженим на сьогодні є використання еквіва*
лентних схемотехнічних моделей. Однак більшість неелектронних вузлів з метою збере*
ження необхідної точності потребують використання моделей, розрахунок яких прово*
диться за допомогою методу кінцевих елементів або методу кінцевих різниць. Внаслідок
цього еквівалентні схемотехнічні моделі можуть включати в себе до кількох сотень тисяч
компонентів, що робить практично неможливим використання відомих пакетів схемотех*
нічного проектування [1]. Єдиним виходом з такого становища є побудова схемотехнічних
макромоделей, які мають суттєво менший розмір (максимум кілька десятків елементів),
але дозволяють моделювати такі об’єкти з прийнятною похибкою. Одним із таких підходів
[2] є матричний алгоритм скорочення розмірності схемотехнічних моделей МЕМС.
Матричний алгоритм
Метою матричного алгоритму скорочення [3] є побудова макромоделі схеми
у вигляді чотириполюсника (у загальному випадку N*полюсника) у формі:
⎡Ia ⎤ ⎡Yaa Yab ⎤ ⎡Ua ⎤
⎥ ⎢ ⎥,
⎢ ⎥=⎢
⎣Ib ⎦ ⎣Yba Ybb ⎦ ⎣U b ⎦

(1)

де Ia, Ua — струм і напруга на вході макромоделі, Ib, Ub — струм і напруга на виході
макромоделі. Пропонується отримувати рівняння (1) безпосередньо за загальною
матрицею схеми (наприклад матриці провідності Y) відповідно до виразу:
Ytp (i ) =

1
∆ aa,bb

⎡∆ bb – ∆ ba ⎤
⋅⎢
⎥,
⎣∆ ab ∆ aa ⎦

(2)

де ∆ij — алгебраїчне доповнення елементу i,j початкової матриці, рівне визначнику
матриці, отриманої з матриці схеми Y після викреслювання рядка i та стовпця j, на
перетині яких знаходився цей елемент, при цьому його знак визначається множни*
ком –1i+j; ∆aa,bb — подвійне алгебраїчне доповнення, що дорівнює визначнику
матриці, одержаної викреслюванням рядків та стовпців з номерами а і b, при цьому
його знак визначається множником –12(a+b).
Необхідні алгебраїчні доповнення можна не обчислювати окремо, а отримати їх
за допомогою процедури обернення початкової матриці, елементи якої визначені на
вибраній частоті ω0, що фіксується:
⎡∆11 ∆21 ... ∆ n1 ⎤
⎢
⎥
1 ∆ ∆ ... ∆ n2 ⎥
Y −1 = ⎢ 12 22
,
⎥
∆⎢
⎢
⎥
⎣⎢∆1n ∆2 n ... ∆ nn ⎦⎥

де ∆ — визначник початкової матриці Y.
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∆ bb ∆ aa − ∆ ba∆ ab
(3)
.
∆
Таким чином, якщо знайдені чисельні значення елементів оберненої матриці
схеми Y–1:
∆ aa,bb =

⎡g11 g21 ... gn1 ⎤
⎢
⎥
g g ... gn2 ⎥
Y −1 = ⎢ 12 22
,
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢⎣g1n g2 n ... gnn ⎥⎦

(4)

то легко можна знайти макромодель схеми у вигляді чотириполюсника (1). Для
цього, у разі чотириполюсника з портами a і b, необхідно вибрати чотири елементи
оберненої матриці (4) gaa,gbb,gab,gba і підрахувати значення:
gaa,bb = gaagbb – gabgba.
Параметри скороченої моделі знаходяться із співвідношень:
Yaa = gbb / gaa,bb ;
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При цьому

Yab = −Yba = gba / gaa,bb ;
Ybb = gaa / gaa,bb .

Оскільки знайдені параметри є комплексними величинами, зручно рівняння мак*
ромоделі схеми представити у вигляді суми дійсної і уявної складових:
⎡Yaa0Yab0 ⎤ ⎡YaaiYabi ⎤
Ytp = ⎢
⎥.
⎥ + i⎢
⎣Yba0Ybb 0 ⎦ ⎣YbaiYbbi ⎦

(5)

Зберігається також можливість параметри макромоделі записати у формі дріб*
но*раціональних передавальних функцій від комплексної частоти. Для цього
необхідно повернутися до виразів (2) і (3), додатково до знаходження елементів
оберненої матриці схеми gij обчислити її визначник ∆ і необхідні алгебраїчні допов*
нення ∆ij = gij ⋅ ∆.
Обчислення виразу (5) на різних частотах ω підтверджує, що для лінійних схем,
принаймні, для частот ω ≤ ω0, де ω0 — частота, на якій спочатку визначені елементи
оберненої матриці (4), дійсні частини обчислених параметрів (5) практично зберіга*
ють свої значення, а уявні частини змінюються пропорційно обраній частоті. Це під*
тверджує принципову можливість застосування параметрів схемотехнічної макро*
моделі, обчисленої на одній частоті, в широкому частотному діапазоні.
Але макромодель у вигляді рівнянь (5) незручна для вбудовування в пакети схе*
мотехнічного проектування. Оскільки параметри макромоделі визначаються сумою
дійсної і уявної частин:
(6)
Yij = a0 + ia1,
то у випадку a0 > 0, a1 > 0 відповідний компонент схемотехнічної макромоделі може
бути представлений у вигляді паралельного з’єднання провідності Gi,j = Re(Yi,j)
і ємності Ci,j = Im(Yi,j) / ω0 (рис. 1).

Рис. 1 — Схемотехнічна інтерпретація комплексного параметра
чотириполюсника у випадку a0 > 0, a1 > 0
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У випадку a0 > 0, a1 > 0 відповідний компонент схемотехнічної макромоделі
може бути представлений у вигляді паралельного з’єднання провідності Gi,j = Re(Yi,j)
і індуктивності Li,j = 1 / (Im(Yi,j)ω0) (рис.2).

Рис. 2 — Схемотехнічна інтерпретація комплексного параметра
чотириполюсника у випадку a0 > 0, a1 > 0

Власна провідність вузла схемотехнічної макромоделі Yi(i) визначається сумою
всіх елементів i*го рядка матриці рівнянь (5). Дійсна частина Yi,j(i) або Yi(i) для стій*
ких пасивних макромоделей повинна бути обов’язково позитивною, а уявна части*
на може бути й негативною.
Універсальна макромодель неелектричних складових МЕМС
Схемотехнічна інтерпретація комплексних параметрів чотириполюсника перед*
бачає залежність типу реактивного елемента в кінцевій макромоделі від знаку a1
в (6). Це означає, що навіть для однієї і тієї ж початкової схеми при використанні
матричного алгоритму на різних частотах отримані макромоделі можуть відрізняти*
ся за структурою, що призводить до ускладнення їх використання.
Для усунення цієї проблеми було запропоновано використовувати при інтерпре*
тації (6) незалежно від знаку a1 універсальну макромодель у вигляді схеми, зображе*
ної на рис. 3.

Рис. 3 — Схемотехнічна інтерпретація комплексного параметра
чотириполюсника універсальної макромоделі

Номінали елементів при a0 > 0, a1 > 0 обчислюються як:
Gi,j = Re(Yi,j), Ci,j = k Im(Yi,j) / ω0, Li,j = 1 / ((k – 1) Im(Yi,j)ω0),
а при a0 > 0, a1 < 0:
Gi,j = Re(Yi,j), Ci,j = (k – 1) Im(Yi,j) / ω0, Li,j = 1 / (k Im(Yi,j)ω0),
де k — коефіцієнт, що задає співвідношення між номіналами реактивних елементів.
Оскільки кількість реактивних елементів у схемі універсальної макромоделі збільши*
лась, збільшився максимальний степінь коефіцієнта передачі, що призводить до
зростання точності моделювання.
Тестовий приклад
Порівняємо ефективність базової та розробленої універсальної макромоделі.
Основним критерієм порівняння ефективності макромоделей є відносна похибка
результату. Похибка визначається як відхилення значень власних частот (мод) отри*
маної макромоделі від справжніх значень.
Як тестовий приклад використаємо еквівалентні схеми заміщення для моделі
закріпленої неоднорідної балки з трьома ступенями свободи [4]. Скорочення відбу*
валося декілька разів, заданими частотами використовувалися справжні значення
власних частот нескороченої схеми (стовпчик «Початкове коло» табл. 1), в результа*
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ті чого отримано декілька макромоделей, кожна з яких моделює одну моду
(стовпчик «Базова макромодель» табл. 1).
А тепер проведемо скорочення для кожної моди за допомогою розглянутої моди*
фікації базового матричного алгоритму при різних значеннях коефіцієнта k універ*
сальної макромоделі та проведемо дослідження впливу цього коефіцієнта на точ*
ність результатів моделювання. Результати моделювання наведено у стовпчиках
«Універсальна макромодель» табл. 1.
Як видно з результатів моделювання отриманих макромоделей, зменшення кое*
фіцієнта k призводить до зменшення відносної похибки. Таким чином, експеримен*
тально показано, що у разі застосування матричного алгоритму розроблена універ*
сальна макромодель забезпечує більш високу точність у порівнянні з базовою.
Висновки. Розглянутий матричний алгоритм скорочення має такі переваги:
— можливість створення кінцевої макромоделі, структура якої не залежить від
структури початкової схеми;
— високу точність отриманої в результаті макромоделі на заданій частоті.
Основними недоліками використання цього алгоритму є:
— процедура скорочення є досить складною і потребує великої кількості обчис*
лень, що накладає обмеження на розміри початкової схеми;
— точність макромоделі залежить від способу схемотехнічної інтерпретації ком*
плексних параметрів чотириполюсника;
— отримана макромодель доволі точно моделює поведінку вихідного об’єкта
у відносно вузькому діапазоні частот.
Таблиця 1. — Результати моделювання схем заміщення закріпленої неоднорідної
балки з трьома ступенями свободи
Показник

Початкове
коло

Базова
макромодель

Універсальна макромодель

Коефіцієнт k

–

–

3

2

1,5

1,11

1,05

1*а мода, Гц

13,988

13,988

13,988

13,988

13,988

13,988

13,988

2*а мода, Гц

91,794

91,794

91,794

91,794

91,794

91,794

91,794

3*а мода, Гц

176,29

200,38

187,90

187,90

180,84

177,48

176,87

4*а мода, Гц

477,44

429,14

452,71

452,71

467,40

474,77

476,14

5*а мода, Гц

495,51

495,53

495,52

495,52

495,51

495,51

495,51

6*а мода, Гц

861,82

861,83

861,82

861,82

861,82

861,82

861,81

–

13,67

7,08

4,34

2,58

0,68

0,33

Максимальна
похибка, %

Беручи до уваги недоліки дослідженого матричного алгоритму скорочення роз*
мірності схемотехнічних моделей МЕМС, розроблено універсальну макромодель
механічних складових МЕМС, яка має іншу топологію та кількість двополюсних ком*
понентів, забезпечує підвищену точність моделювання на конкретних частотах, дає
можливість керувати точністю кінцевого результату. Експериментально, на базі роз*
рахунків тестових прикладів, доведено ефективність розробленої універсальної
макромоделі механічних складових МЕМС. Наведені результати свідчать, що у разі
її використання значно зростає точність у порівнянні з базовою макромоделлю.
Исследован матричный алгоритм сокращения размерности схемотехнических
моделей МЭМС. Отмечены его преимущества и недостатки. Разработана моди6
фикация алгоритма, заключающаяся в использовании универсальной макромоде6
ли механических составляющих МЭМС, которая отличается топологией и количе6
ством двухполюсных компонентов, обеспечивает повышенную точность модели6
рования на конкретных частотах, дает возможность управлять точностью конечно6
го результата.
Ключевые слова: матричный алгоритм, МЭМС, макромодель.
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In the paper the matrix algorithm for reduction of MEMS circuit models dimension is
investigated. Its advantages and disadvantages are indicated. The algorithm modifica6
tion is developed that consists in the usage of a universal macromodel of MEMS mecha6
nical parts which differs by the topology and a number of two6terminal components, pro6
vides an enhanced simulation accuracy at the particular frequencies, gives the possibili6
ty to control a final result accuracy.
Key words: matrix algorithm, MEMS, macromodel.
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WORKFLOW-ÑÖÅÍÀÐ²¯ ÄËß ÑÅÐÂ²ÑÍÎ-ÎÐ²ªÍÒÎÂÀÍÈÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß
Розглянуто завдання поєднання сервісно6орієнтованого підходу та workflow6кон6
цепції як архітектурного рішення для розподілених програмних систем математич6
ного моделювання. Запропоновано підхід, який полягає у застосуванні стандарти6
зованих засобів реєстрації та компоновки веб6сервісів, розширених підтримкою
семантичного опису, для реалізації таких систем.
Ключові слова: сервісно*орієнтована архітектура, веб*сервіси, потоки робіт
(workflow), семантичні технології.
Архітектура комплексів моделювання постійно розвивається як адекватна реакція
на нові запити спільноти користувачів. Локальні версії програмних пакетів свого часу
були доповнені клієнт*серверними можливостями, що надало можливість інженерам
винести розрахунки на окремі обчислювальні сервери, а також колективно працювати
над проектами. Сьогодні ж до програмних рішень у галузі інженерних обчислень (і не
тільки) висуваються все нові вимоги, в числі яких: використання високопродуктивних
обчислень, доступність через мережу Інтернет, легкість масштабування, розширюва*
ність, сумісність із різними платформами, організація відмовостійкої роботи та ін.
Для відповіді на ці актуальні запити сьогодення програмним комплексам вже
недостатньо можливостей традиційної клієнт*серверної архітектури, із цілісними
серверним та клієнтським варіантами програмного забезпечення. Більшу гнучкість
пропонує популярна нині парадигма сервісно*орієнтованої архітектури [1], концеп*
туальні особливості якої дозволяють спростити організацію та підтримку складних
розподілених систем (що, втім, все одно вимагає ретельного проектування архітек*
тури таких систем для досягнення бажаних результатів), за рахунок упорядкування
процесу розробки та функціонування, інтенсивнішого повторного використання
коду, незалежності від конкретних платформ, слабким зв’язкам між компонентами.
Метою статті є розглянути існуючі підходи до організації складних сценаріїв інже*
нерних обчислень у сервісно*орієнтованих середовищах, дослідити підхід, що
дозволяє швидке проектування обчислювальних сценаріїв у вигляді потоків робіт
для вирішення міждисциплінарних завдань із орієнтацією на прийняті веб*стандар*
ти та з гнучкими можливостями розширення.
Розглядаючи сучасні поширені програмні засоби для інженерних та наукових
обчислень, можна відзначити, що попри постійні вдосконалення, часто вони не
є сервісно*орієнтованими за своєю природою. Так, добре відомий пакет Mathema*
tica [2] залишається вірним традиційній архітектурі із «ядром» та клієнтською части*
ною, і максимальний «рівень декомпозиції» залишається на рівні окремих бібліотек.
Хоча в пакет включено можливості із організації високопродуктивних обчислень
(версія gridMathematica) та специфічні інтерфейси для роботи з іншими програма*
ми (MathLink) як і підтримку більшості операційних систем. Орієнтація на архітекту*
ру, збудовану навколо «ядра обчислень», має свої переваги у продуктивності і не
вимагає революційних змін у програмному коді.
Однак тоді, коли важливим є відкритість архітектури, використання сторонніх
розробок, модульність, розподіленість функціоналу на різних обчислювальних
ресурсах, СОА може бути гнучкішим рішенням. Про перспективність СОА як архітек*
турного шаблону для систем інженерних та наукових розрахунків свідчать, напри*
клад, такі факти, як прийняття СОА як архітектуру для програмного забезпечення
проміжного шару систем грід*обчислень (проекти Globus, Unicore, ARC[3], gLite) або
ж розвиток систем швидкого композиціювання прикладних сервісів, таких як Taver*
na Project [4]. До того ж слід зазначити, що СОА*підхід здатен спростити завдання
поєднання засобів різних пакетів від різних розробників, наприклад, для вирішення
міждисциплінарних завдань, оскільки він базується на використанні стандартних
відкритих інтерфейсів та протоколів.
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Севісно+орієнтований підхід в архітектурі комплексів моделювання.
Можна коротко узагальнити суть сервісно*орієнтованого підходу такими положен*
нями: стандартні інтерфейси компонентів (сервісів), описані у відкритих контрактах;
прихована внутрішня логіка максимально автономних сервісів; декомпозиція на
сервіси має враховувати перспективи максимального повторного використання;
уникнення підтримки внутрішнього стану сервісів для забезпечення кращої масшта*
бованості; стандартні шляхи пошуку сервісів їх споживачами; здатність до компози*
ції сервісів задля виконання складних завдань.
Стандартною де*факто реалізацією СОА нині є веб*сервіси. Веб*сервіси реалізу*
ють засади СОА на базі ряду відкритих стандартів: стандарту опису сервісів WSDL,
стандарту на реєстрацію та пошук UDDI, стандарту на взаємодію (передачу повідо*
млень) SOAP.
Веб*сервіси є достатньо перевіреним, зрілим рішенням для побудови розподіле*
них систем, в тому числі і таких специфічних, як системи грід*обчислень. Нині біль*
шість міжнародних грід*проектів перейшли або переходять на сервісно*орієнтовану
архітектуру програмного забезпечення проміжного шару: Globus Toolkit 4, Unicore 6,
Nordugrid ARC 11 [3], EGEE gLite 3 тою чи тою мірою використовують стандартні або
спеціалізовані веб*сервіси (останні дістали назву грід*сервісів та дотримуються
специфікацій WSRF). Практика показала, що веб*сервіси непогано узгоджуються із
динамічною природою грід*систем, що оперують пулом гетерогенних розподілених
грід*ресурсів: так, доступ до грід*завдань, сховищ даних тощо може бути організо*
ваний через стандартні інтерфейси службових веб*сервісів; крім того, службові сер*
віси можуть взаємодіяти між собою для «колективного» виконання покладених на
них функцій з управління завданнями, передачею даних, моніторингу та ін.
Подібний принцип побудови функціоналу як множини самостійних веб*сервісів,
очевидно, може бути застосований і для програмних середовищ з інженерних обчис*
лень. Така декомпозиція їх обчислювальних «ядер» дозволить надати доступ до їх
функціоналу стороннім клієнтам, забезпечити простий динамічний механізм розши*
рень за рахунок додаткових сумісних сервісів від сторонніх розробників, а також
дістати вигоду від здатності веб*сервісів до компонування (див. далі).
Втім, не слід переоцінювати можливості СОА та вважати веб*сервіси панацеєю
від проблем інтеграції та функціональної сумісності компонентів системи. СОА
є лише шаблоном, за яким може бути збудована інфраструктура, як успішна, так
і невдала. Веб*сервіси вирішують питання сумісності лише на синтаксичному рівні,
спираючись на стандарти опису інтерфейсів, однак для досягнення повної суміс*
ності між споживачем сервісу та самим сервісом необхідна організація сумісності і на
семантичному рівні, тобто забезпечення однозначного розуміння усіма учасниками
множини використаних понять, позначень, для чого потрібні додаткові засоби. Без
цього, наприклад, проблемною є організація автоматичного пошуку сервісів про*
грамними агентами.
Перехід на СОА також означає, як правило, додаткові накладні витрати на пере*
дачу повідомлень, виклик сервісів, а головне — змушує переносити традиційні про*
грами на нові «рейки», що не завжди можливо та доцільно.
Методологія workflow у системах моделювання. Обчислювальні задачі, що
вирішують інженери або дослідники, часто є складними сценаріями, які залучають
чимало дій та мають складну логіку виконання із розгалуженнями, циклами, перехо*
дами за умовою та ін. Тож очевидною є потреба у наданні відповідного автоматизо*
ваного інструментарію, який здатен полегшити завдання проектування та виконан*
ня таких складних обчислювальних сценаріїв. Існує кілька підходів для досягнення
зазначеної мети — від опису сценарію скриптовими мовами до представлення сце*
нарію як орієнтованого графу, вершинами якого є базові дії, а дуги визначають
порядок їх виконання та маршрути передач даних між кроками. Останнє представ*
лення дістало назву потоку робіт (англ. workflow [5; 6]).
Достатнього поширення workflow*ідеологія набула в таких галузях, як обробка
зображень, сигналів, інтелектуальна обробка даних (data mining), біомедицина та
ін., де процес обробки даних відносно легко вибудовується із окремих, визначених
процедур (генерація вхідних даних, фільтрація, аналіз, узагальнення, візуалізація та
ін.). Завдання моделювання складних систем також можуть бути представлені
у вигляді послідовності кроків (підготовка даних, побудова математичної моделі,
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рішення отриманих систем рівнянь, оптимізація, візуалізація тощо). Прикладами
мультидисциплінарних workflow*середовищ інженерних обчислень є такі проекти,
як Triana Workflows [7] та Kepler Project [8].
В рамках workflow*моделі користувач може вільно компонувати обчислювальні
кроки у певні маршрути, при цьому в ролі кроків можуть виступати локальні програ*
ми, віддалені програмні об’єкти, веб*сервіси чи інші програмні компоненти, описані
належним чином та включені у бібліотеку конкретного середовища. На жаль, нині не
існує визнаних стандартів на обчислювальні workflow*сценарії, а тому компоненти
різних проектів, як правило, не сумісні між собою.
Окремо слід відзначити необхідність контролю коректності проектних рішень
користувача, а також належної інформаційної підтримки проектувальника. Так,
часто певні послідовності кроків у сценаріях моделювання не мають сенсу (побудова
математичної моделі без вхідних даних), або, залежно від реалізації, є неможливи*
ми для виконання, хоча формально можуть бути побудовані. У разі міждисциплінар*
ного середовища від користувача просто неможливо вимагати пам’ятати призна*
чення та специфіку використання всіх наявних компонентів, тож завдання контролю
та підказки має взяти на себе середовище проектування.
Сценарії числових експериментів як маршрути виконання веб+сервісів. Як
вирішення вищезгаданої проблеми сумісності компонентів різних workflow*проектів
можна запропонувати перевірене рішення — використання веб*сервісів як складо*
вих потоку робіт. Прикладом подібної системи може бути архітектура середовища
Taverna Workbench [4]. Цей проект початково орієнтований на використання веб*
сервісів як складових кроків робочих потоків (хоча деякі прості операції над даними
можна виконувати локально).
До складу подібної системи входять такі елементи: графічний редактор (з біль*
шою чи меншою свободою дій користувача, що визначається прийнятою моделлю
робочого потоку), бібліотека доступних сервісів (із здатністю динамічного попов*
нення), менеджер виконання потоку (відповідальний за автоматичне виконання
складеного користувачем за допомогою редактору опису потоку), візуалізатор
результатів.
Перевагою на користь реалізації базових операцій потоків робіт як веб*сервісів
може слугувати наявність стандартів та відкритих засобів не лише із розробки самих
сервісів, а й з їх композиції (напр. WS*BPEL [9]). Такий підхід дозволяє максимально
використати стандартні рішення та готовий інструментарій. Це відрізняє зазначений
підхід, наприклад, від прийнятого у проекті Taverna, в рамках якого розроблені влас*
ні опис потоку та менеджер його виконання, що не спираються на стандарти OASIS.
Загальна архітектура такої системи показана на рис.1.

Рис. 1 — Архітектура BPEL+орієнтованої системи управління робочими потоками

Змішаний підхід на основі семантичного реєстру. Слід зазначити, що зав*
дання представлення маршруту обчислень винятково з веб*сервісів як BPEL*сцена*
рію є непростою і має свої вади, серед яких виділимо такі:
275
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— мова BPEL базується на представленні робочого потоку як ациклічного графу
та накладає додаткові обмеження на потік контролю, що означає прив’язку графіч*
ного редактора до специфіки цієї мови;
— без додаткових засобів завдання поєднання входів та виходів веб*сервісів
перетворюється на трудомісткий розбір структур XML*повідомлень;
— декомпозиція програм як набору веб*сервісів, як уже зазначали, не завжди
технічно можлива;
— занадто висока деталізація (у значенні ступеня декомпозиції) сервісів неоправ*
дано підвищує інтенсивність мережевого обміну, тоді як низька деталізація значно
обмежує свободу проектувальника;
— недосвідчений користувач може апріорі не знати, які веб*сервіси у якому
порядку йому слід використати для досягнення своєї мети, що зводить нанівець усю
зручність від графічного представлення.
Тож пропонуємо дещо модифікувати вищеописаний BPEL*підхід таким чином,
щоб вирішити або згладити вищезгадані недоліки. Для цього пропонуємо відокре*
мити шар веб*сервісів та шар компонентів потоку. Це призведе до таких змін в архі*
тектурі системи.
Вводяться абстрактні складові кроки потоку замість реальних веб*сервісів. Потік
представляється послідовністю «об’єктів*дій», кожен з яких описаний та занесений
до бібліотеки компонентів. Перед виконанням абстрактний потік «транслюється»
у BPEL*сценарій та передається на виконання до стандартного BPEL*процесора,
далі виконання відбувається аналогічно попередньому варіанту.
Наявність подібного кроку «трансляції» (мається на увазі саме уточнення абстракт*
ного потоку, а не переклад графічного представлення BPEL*сценарію у його текстове
представлення, що було характерне для попереднього підходу) дозволяє, по*перше,
дещо відокремитись від конкретики мови BPEL при створенні зручного графічного
редактора потоків та не перевантажувати сам клієнтський редактор (відображення
графу потоку на конкретну мову системи виконання потоку, таку як BPEL, стає завдан*
ням транслятора), по*друге, приховати складнощі роботи із повідомленнями (завдя*
ки введенню абстрактних типів вхідних та вихідних даних, які далі неявно транслюють*
ся в конкретні операції з XML), по*третє, відійти від необхідності представлення усіх
кроків потоку тільки як веб*сервісів. Останнє зауваження означає, що одному «об’єк*
ту*дії» робочого потоку може відповідати один або кілька веб*сервісів, або навпаки —
один веб*сервіс моделюється кількома об’єктами робочого потоку.
Реєстр компонентів потоку. Вищеописаний підхід, з одного боку, вирішує про*
блеми із складністю безпосереднього компонування веб*сервісів, з іншого — вима*
гає наявності окремого реєстру для «об’єктів*дій» та правил їх відображення на
реальні веб*сервіси. Пропонуємо для описів абстрактних компонентів потоку вико*
ристати стандартні мови семантичного опису: RDF, OWL*DL[10]. Запропонована
розширена архітектура наведена на рис. 2.
Як уже зазначалося, питання автоматизованого пошуку та компонування складо*
вих потоку для workflow*систем є надзвичайно важливим, оскільки звільняє кори*
стувача від необхідності пам’ятати призначення конкретних компонентів та допусти*
мі способи їх поєднання.
Стандартним вирішенням завдання реєстрації та пошуку веб*сервісів викорис*
товують реєстр UDDI. Втім він є відносно простим каталогом, що надає здебільшого
інформацію про синтаксичні особливості виклику сервісів (тобто містить WSDL*кон*
тракти сервісів, які описують порядок, формат взаємодії із сервісом, але не харак*
теризують його призначення, особливості його функціонування та поєднання
з іншими сервісами, тобто — не містять семантичну [11] інформацію).
Чимало досліджень були спрямовані на вирішення завдання семантичного
пошуку та композиції веб*сервісів [12; 13; 14; 15] та семантичне розширення стан*
дартного UDDI*реєстру [16; 17]. Найбільш популярними підходами є використання
структур даних UDDI, таких як tModel, для збереження семантичних описів сервісів;
пропонуємо різні схеми відображення семантичних описів на різних мовах (OWL*S,
WSMO) на поля базових структур UDDI.
Одним з підходів є т. зв. «зовнішнє» розширення реєстру, коли сам інтерфейс
UDDI*реєстру лишається без змін, а для операції із семантичними даними надаєть*
ся додатковий API [18].
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Рис. 2 — Розвиток архітектури системи управління робочими потоками

Що стосується окремого реєстру для представлень абстрактних компонентів
потоків, то лише він може бути реалізований як семантичний, залишаючи стандарт*
ний реєстр веб*сервісів без змін для використання його передбаченим способом
(як розвиток «зовнішнього» підходу до розширення UDDI). Процедура реєстрації
нових компонентів потоку перетворюється на двокрокову: реєстрація веб*сервісів
у UDDI*реєстрі із подальшою реєстрацією пов’язаних компонентів потоку у семан*
тичному реєстрі та правил їх відображення на веб*сервіси з реєстру UDDI.
Загальний сценарій роботи із системою можна описати так.
1. Розробник нового веб*сервісу розгортає його на своїх ресурсах та реєструє
у UDDI*реєстрі системи. Розробник також реєструє семантичні описи пов’язаних із
його сервісом компонентів потоку (завдання, входи, виходи, допустимі правила ком*
позиції) в термінах прийнятої онтології у семантичному реєстрі. Коли абстрактні ком*
поненти відображаються на веб*сервіси нетривіально, розробник надає сервіс тран*
сляції опису абстрактного потоку на конкретний BPEL*потік для таких компонентів.
2. Графічний редактор (або інший програмний агент), що використовує прийняту
онтологію компонентів потоку, дозволяє редагування абстрактного потоку робіт,
використовуючи при цьому правила композиції з семантичного реєстру та автома*
тично поєднуючи входи та виходи компонентів згідно з цими правилами. Викорис*
тання правил композиції дозволяє як уникнути недопустимих комбінацій компонен*
тів, так і видавати підказку користувачу за можливими варіантами розбудови пото*
ку. Програмні агенти потенційно можуть використати семантичну інформацію
з реєстру для автоматичної композиції потоку під задані умови.
3. Згенерований у п. 2 абстрактний опис потоку у визначеному форматі переда*
ється транслятору, завданням якого є переклад цього опису на мову конкретної
системи управління потоками робіт (в цьому разі — стандартну мову WS*BPEL).
Транслятор використовує стандартні правила перекладу, однак якщо він не може
перекласти описи деяких компонентів на BPEL*сценарій (наприклад, коли поєднан*
ню абстрактних компонентів фізично відповідає різна кількість веб*сервісів їх реалі*
зації), він шукає у реєстрах спеціалізований сервіс*транслятор для цього типу ком*
понентів (зареєстрований у п. 1).
4. Результат роботи транслятора у вигляді BPEL*сценарію, де абстракні «об’єкти*
дії» замінені викликами веб*сервісів, передається для виконання стандартному
менеджеру управління BPEL*потоками (англ. BPEL*engine). Результати виконання
потоку повертаються користувачу.
Практична реалізація та перспективи. Для практичної реалізації описаного під*
ходу було використано такі засоби: контейнер веб*сервісів Apache Axis2 + jUDDI
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реєстр, BPEL*процесор Apache ODE 1.3 [19]. Для перевірки семантичного підходу
вирішувалось завдання контролю допустимих переходів між кроками потоку, для чого
була розроблена тестова RDF*база знань, що підтримує SPARQL*запити, реалізована
засобами пакету Jena [20]. Дослідження показало наявність численних відкритих
засобів для розробки компонентів запропонованої архітектури. Це дозволяє продов*
жити експерименти включенням до системи спеціалізованих сервісів моделювання.
Висновки. Було розглянуто переваги та недоліки сервісно*орієнтованого підхо*
ду та workflow*концепції при проектуванні систем організації числових експеримен*
тів, в тому числі — засобів математичного моделювання. Запропоновано підхід, що
дозволяє поєднати СОА та workflow*сценарії у системі, що максимально спираєть*
ся на стандартні рішення. Запропоновано розвиток підходу, який полягає у залучен*
ні семантичних технологій для розширення можливостей системи проектування
сценаріїв обчислень і забезпечення комфортнішої роботи користувача у ній, та опи*
сано шляхи його практичної реалізації.
Рассмотрена задача сочетания сервисно6ориентированного подхода и work6
flow6концепции как архитектурного решения для распределенных программных
систем математического моделирования. Предложен подход, который заключает6
ся в применении стандартизированных средств регистрации и компонования веб6
сервисов, расширенных поддержкой семантического описания, для реализации
таких систем.
Ключевые слова: сервисно*ориентированная архитектура, веб*сервисы, пото*
ки работ (workflow), семантические технологии.
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ÁÀÇÎÂÈÉ ÅËÅÌÅÍÒ ÅÌ²ÒÅÐÍÎ-ÇÂ'ßÇÀÍÎ¯ ËÎÃ²ÊÈ
Дано загальну характеристику мікросхем емітерно6зв'язаної логіки. Описано
робото схеми базового елемента. Наведені особливості переключення схеми.
Ключові слова: емітерно*зв'язана логіка, базовий елемент, схема.
Цифрові мікросхеми призначені для обробки, перетворення та зберігання
цифрової інформації. Випускаються вони серіями. Всередині кожної серії є об'єдна*
ні за функціональною ознакою групи пристроїв: логічні елементи, тригери, лічильни*
ки, елементи арифметичних пристроїв (виконують різні математичні операції) і т. д.
Чим ширший функціональний склад серії, тим більшими можливостями може воло*
діти цифровий пристрій, виконаний на базі мікросхем цієї серії. Мікросхеми, що вхо*
дять до складу кожної серії, мають єдине конструктивно*технологічне виконання,
єдину напругу живлення, однакові рівні сигналів логічного 0 і логічної 1. Все це
робить мікросхеми однієї серії сумісними.
Основою кожної серії цифрових мікросхем є базовий логічний елемент. Як пра*
вило, базові логічні елементи виконують операції І*НЕ або АБО*НЕ і за принципом
побудови поділяються на такі основні типи: елементи діод*транзисторної логіки
(ДТЛ), резистивної*транзисторної логіки (РТЛ), транзисторних*транзисторної логі*
ки (ТТЛ), емітерно*зв'язаної транзисторної логіки (ЕЗТЛ), мікросхеми на так званих
комплементарних МДН структурах (КМДН). Елементи КМДН цифрових мікросхем
використовують пари
МДН*транзисторів (із структурою метал*діелектрик*напівпровідник) — з канала*
ми p* і n*типів. Базові елементи інших типів виконані на біполярних транзисторах.
Емітерно*зв'язана логіка (ЕЗЛ) — сімейство цифрових інтегральних мікросхем на
основі диференціальних транзисторних каскадів. ЕЗЛ є найбільш швидкодіючою
з усіх типів логік, побудованих на біполярних транзисторах. Це пояснюється тим, що
транзистори в ЕЗЛ працюють у лінійному режимі, не переходячи в режим насичен*
ня, вихід з якого уповільнений. Низькі значення логічних перепадів в ЕЗЛ*логіці
сприяють зниженню впливу на швидкодію паразитних ємкостей.
Основна деталь ЕЗЛ*логіки — схема потенціального порівняння, зібрана не на
діодах (як у ДТЛ), а на транзисторах. Схема являє собою транзистори, пов'язані емі*
терами і підключені до корпусу (або живлення) через резистор. При цьому транзи*
стор, у якого напруга на базі вища, пропускає через себе основний струм. Як прави*
ло, один транзистор у схемі порівняння підключений до опорного рівня, рівному
напрузі логічного порогу, а інші транзистори є входами. Вихідні кола схеми порів*
няння надходять на підсилювальні транзистори, а з них — на вихідні емітерні повто*
рювачі. ЕЗЛ*схеми мають низький вихідний імпеданс, невелику амплітуду логічних
рівнів напруги і хорошу стійкість для обох рівнів логічної напруги.
Першим розробником ІМС за технологією ЕЗЛ була фірма Motorola, що випусти*
ла серію ІМС МС 10000 (вітчизняні аналоги — 100 і 500 серії).
Інтегральні елементи емітерно*зв'язаної логіки, або перемикачі струму транзи*
сторної логіки (ПСТЛ), належать до потенціальних елементів: «1» і «0» в потенційній
системі представляються у вигляді потенціалів, тобто напруг того чи іншого знаку.
Нині промисловість випускає декілька серій елементів ЕЗЛ (наприклад, К137, К187,
К229, 100, К500, 500 та ін), які володіють функціональною і технічною повнотою,
тобто забезпечують виконання будь*яких арифметичних і логічних операцій, а також
зберігання, допоміжні і спеціальні функції.
Перевага емітерно*зв'язаної логіки в тому, що вона являє собою найбільш швид*
кодіюче сімейство логічних схем з усіх існуючих, затримка на поширення сигналу
становить менше 1 нс., а робоча частота може досягати 500 MГц. Мікросхеми ЕЗЛ
знаходять широке застосування в автоматизації швидкоплинних експериментів
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(наприклад, у галузі ядерної фізики), на яких і збирають імпульсні підсилювачі,
дискримінатори, часозадавальні і логічні схеми пристроїв. Двома основними факто*
рами, що обмежують швидкодію всіх цифрових схем, є накопичення заряду і пара*
зитна ємкість. Перша проблема для ЕЗЛ*схем вирішується за допомогою викорис*
тання транзисторів у ненасиченому режимі, а друга — завдяки малим опорам. Пла*
тою за таке рішення є висока споживана потужність, близько 30 мВт на елемент.
Принцип роботи схеми базового елемента емітерно+зв'язаної логіки (ЕЗЛ).
На рис. 1 (а) показано умовне графічне позначення базового елементу ЕЗЛ на функ*
ціональних схемах, де х1, х2, ..., хn — входи; у1 — інверсний вихід; у2 — прямий
вихід. Мінімальне число входів дорівнює двом. Елемент реалізує для «позитивної
логіки» одночасно функції АБО*НЕ (стрілка Пірса) щодо виходу y1 і функцію АБО
(диз'юнкція) щодо виходу у2. Логіка роботи елемента на три входи представлена
таблицею станів (табл.1).
Таблиця 1. — Стани елемента ЕЗЛ для «позитивної» логіки
х1

х2

х3

у1

у2

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

Рис. 1 — Умовне графічне позначення елемента ЕЗЛ

Рис. 2 — Часова діаграма роботи елемента ЕЗЛ
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y1 = x1 + x 2 + x 3; y 2 = x1 + x 2 + x 3.

(1)

У (1) знак плюс відповідає диз'юнкції, тобто логічному додаванню.
На рис. 2 (а) наведена часова діаграма, яка пояснює логіку роботи елемента ЕЗЛ
на три входи.
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Логічне рівняння роботи елемента, що складається за табл. 1, записується
у вигляді

Рис. 3 — Принципова електрична схема елемента ЕЗЛ

На рис. 3 наведена принципова електрична схема елемента ЕЗЛ з напругою
живлення. Залежно від способу кодування вхідної інформації («1» і «0») ця схема
може реалізувати або функції АБО*НЕ, АБО для позитивної логіки, або функції І*НЕ,
І для негативної логіки.
Для позитивної логіки «1» і «0» представляються напругами U0 = –1,45 + 1,9B,
1
U = –1,45 + 0,95B, а для негативної логіки — напругами U6 = –0,7 + –0,95B,
U1 = –1,45 + –1,9B.
На рис. 1 (б) наведено умовне графічне позначення базового логічного елемен*
та ЕЗЛ на функціональних схемах для негативної логіки. Табл. 2 — відповідна
таблиця станів для елемента на три входи. З таблиці випливає, що y1 = x1 + x 2 + x 3 ,
а y 2 = x1 + x 2 + x 3. Таким чином, по виходу у1 реалізується функція І*НЕ, а по виходу
у2 — функція І.
Таблиця 2. — Стани елемента ЕЗЛ для «негативної» логіки
х1

х2

х3

у1

у2

0

0

0

1

0
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0

0
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0

0
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0

1

0

0

0

1
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1
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1
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1

0

1
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На рис. 2 (б) наведена часова діаграма, яка пояснює логіку роботи елемента від*
повідно до табл. 2.
Призначення елементів. Схема елемента ЕЗЛ, показана на рис. 3, складається з:
1) диференціального підсилювача (перемикач струму), що містить дві гілки, що
працюють у ключовому режимі (перша гілка на транзисторах T1*Т3, друга — на тран*
зисторі Т4, транзистори працюють в активній області і не входять до стану насичення,
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обидві гілки підсилювача пов'язані емітерами через резистор R3, джерело напруги
живлення Uип і резистор R3 утворюють генератор струму IR3);
2) джерела опорної напруги на транзисторі T5 і діодах D1 і D2, забезпечують темпера*
турну компенсацію зміни струму IR3 через зміни напруги Uбе транзисторів Т4 {Т1*Т3) і T5;
3) вихідних емітерного повторювача на транзисторах Т6, Т7.
Принцип роботи. Розглянемо принцип роботи елемента ЕЗЛ з позитивною логі*
кою (при аналізі динамічного режиму роботи слід враховувати наявність еквівалент*
них ємкостей на виходах перемикача струму і емітерного повторювача).
Вибираємо середні значення напруг, що відповідають станам «0» і «1», тобто
0
0
= −0,825B . Напруга Uоп — середнє значення між рівнями «0» і «1»,
Ucp
= −1,625B , Ucp
0
0
0
1
0
1
+ Ucp
) / 2 = −1,25B ; отже, Ucp
< Uon < Ucp
тобто Uon = (Ucp
. Далі приймаємо Ucp = Uех ,
1
1
Ucp
= Uех
.
0
Випадок 1. На входах х1*х3 рівень напруги Uвих
, транзистори Т1*Т3 закривають*
ся, транзистор Т4 відкривається і струм проходить через праву гілку. При цьому на
колекторах транзисторів Т1*Т3 буде рівень напруги U1вих , а на колекторі транзистора
0
Т4 — рівень напруги Uвих
. У цьому разі емітери тран*
зисторів Т1*Т4 перебувають під напругою Uе = Uоп – UбеТ4 = –1,95В (приймаємо
UбеТ = 0,7В). Різниця напруг між базою і емітером транзисторів Т1*Т3 дорівнює
Uбе = U0вх – Uе = 0,325В, що недостатньо для відкривання транзисторів Т1*Т3.
Струм IR3 визначається напругою Uе, опором резистора R3 і проходить через
відкритий транзистор T4. На резисторі R2 створюється спад напруги

UR2 = –R2 (IкТ4 + IбТ7) = –0,925В; при цьому R2IКТ4 = –0,8В; R2IБТ7 = –0,125В.
Рівень напруги на виході у2 з урахуванням падіння напруги на переході
UбеТ4 = 0,7В дорівнює Uy02 = UR 2 − UбеТ 7 = −1,625В . Рівень напруги на виході у1
з урахуванням падіння напруги на переході UбеТ6 = 0,7В дорівнює
U1y 1 = UR1 − UбеТ 6 = −0,825В ; UR1 = IбТ6R1 = –0,125В.
Таким чином, рівні напруг на виходах у1 і у2 визначені.
Випадок 2. Хоча б на одному вході, наприклад вході х1, рівень напруги Ulвх,
транзистор T1 відкривається і струм проходить через ліву гілку. Транзистор Т4 при
0
цьому закривається. На колекторах транзисторів Т1*Т3 — рівень напруги Uвих
, а на

колекторі транзистора Т4 — рівень напруги U1вих . У цьому разі напруга на емітерах
1
− UбеТ 4 − 1,525В . Різниця напруг між базою і еміте*
транзисторів Т1*Т4 буде Uе = Uвх
ром транзистора Т4 становитиме UбеТ4 = Uоп – Uе = 0,275В, що недостатньо для від*
микання транзистора Т4.
За рахунок струму, що проходить через резистор R1, напруга на колекторах
об'єднаних транзисторів UR1 = –0,925 В. При цьому R1IкТ1 = –0,8 В; R1IбТ6 = –0,125 В.
Рівень напруги на виході у1 з урахуванням падіння напруги на переході UбеТ6 = 0,7 В

дорівнює Uy01 − UR1 − UбеТ 6 = −1,625В .
Рівень напруги на виході у2 з урахуванням падіння напруги на переході
UбеТ6 = 0,7В буде U1y 2 − UR 2 − UбеТ 7 = −0,825В ; UR2 = –IбТ7R2 = –0,125В.
Таким чином, напруги на виходах у1 і у2 для випадку 2 визначені.
Отже, дії вхідного сигналу призводять до перемикання струму емітера IR3, який
проходить залежно від амплітуди вхідного сигналу то через ліву, то через праву
гілку. При цьому на виході створюються низький і високий рівні напруги одночасно
(через це схему і називають струмовим ключем).
Зазвичай опір R3 у кілька разів більший опорів R1 і R2. Це дозволяє отримувати
постійний струм у гілках диференціального підсилювача при перемиканні його
з однієї гілки на іншу залежно від сигналів управління.
У серійних ІС ЕЗЛ колекторні кола заземлюються, а напруга живлення негативної
полярності підключається до емітерного кола. У ряді серій елементів ЕЗЛ є розділь*
ні шини «Земля» і роздільні шини живлення (наприклад, Uип1 = –5,2В, Uип1 = –2В для
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підсилювальної частини і емітерного повторювача елементів серії 100). Таке вклю*
чення забезпечує меншу залежність напруги на виході від наведень по колах
живлення і кращу перешкодостійкість.
Для одного з варіантів серій ЕЗЛ номінальні значення величин такі (рис. 3):
R1 = 0,25 кОм; R2 = 0,3 кОм; R3 = 1,1 кОм; R4 = 0,5 1 кОм; R5 = 0,27 кОм; R6 = R7 =
= 1,1 кОм; R8 = 10 кОм; Rб = 50 кОм; резистори Rб — резистори витоку. Таке вклю*
чення резисторів Rб дозволяє залишати невживані входи вільними.
Вихідні емітерні повторювачі на транзисторах Т6, Т7 забезпечують формування
вихідних сигналів, високу навантажувальну здатність елемента, розв'язку між пере*
микачем струму і навантаженням, а також симетричність вихідних сигналів щодо
опорної напруги Uоп = –1,25 В. Пояснимо це твердження: на колекторах транзисто*
рів Т1*Т4 середні рівні напруг, що перемикаються, виявляються зміщеними у бік
підвищення щодо середніх рівнів напруг вихідних сигналів. Цей зсув компенсується
зсувом рівнів напруг вихідних сигналів у бік зниження за рахунок спаду напруги на
переходах база*емітер транзисторів Т6, Т7. Для збільшення кількості входів у зміні
елемента передбачені розширювачі по АБО. Останні являють собою схему, що скла*
дається з декількох транзисторів, емітери і колектори яких об'єднані аналогічно
об'єднанню транзисторів Т1*Т3 основної схеми. Такий розширювач з'єднується
з колекторами і емітерами основної схеми (виводи А, В на рис. 3). Максимальне
число входів, одержуваних таким чином, дорівнює 9.
В елементах ЕЗЛ допускається об'єднання прямих і інверсних виходів одних еле*
ментів з прямими і інверсними виходами інших елементів, а також прямого та інвер*
сного виходів одного і того ж елемента.
Розглянемо принцип роботи елемента ЕЗЛ з негативною логікою (рис. 3).
0
= −0,825В ; U1вх = −1,625В ; Uоп = –1,25 В; елемент реалізує функ*
У цьому випадку Uвх
ції І*НЕ щодо виходу у1 і І по виходу у2.
Випадок 1. На всі входи елемента одночасно подаються сигнали, що відповіда*

ють U1вх , транзистори Т1*Т3 закриваються, а транзистор Т4 відкривається, тому що
напруга на його базі вища, ніж на базах транзисторів Т1*Т3, і через нього проходить
струм емітера транзистора Т4, що задається резистором R3. Цей струм, зменше*
ний на значення струму бази транзистора Т4, створює на резисторі R2 падіння
напруги UR2 = –0,925В. З урахуванням падіння напруги на переході база*емітер
транзисторів емітерних повторювачів Uбе = 0,7В отримаємо на прямому виході у2
рівень напруги Uвих = –1,625В, а на інверсному виході у1 рівень напруги
0
Uвих
= −0,825В .
Випадок 2. На один вхід елемента, наприклад вхід х1, подається сигнал, що від*
0
повідає Uвх
, транзистор T1 відкривається, а транзистор Т4 закривається. У цьому
0
= −0,825В , а на інверсному вихо*
разі на прямому виході у2 буде рівень напруги Uвих

ді у1 — рівень напруги U1вих = −1,625В .
Висновки. Специфічні особливості елемента ЕЗЛ — наявність парафазного ви*
ходу, що дозволяє знімати одночасно прямі й інверсні значення реалізованої функ*
ції (в апаратурі це дає помітне зниження загальної кількості мікросхем); наявність
емітерного повторювача, який забезпечує малий вихідний опір мікросхем, що зруч*
но при узгодженні елементів у процесі побудови складних схем; робота транзисто*
рів у ненасиченому режимі, завдяки чому із затримок перемикання виключається
розсмоктування заряду в транзисторах; використання малих перепадів напруги сиг*
налів, що сприяє підвищенню швидкодії елемента; можливість об'єднання виходів
кількох елементів для розширення логічних функцій.
Основні статичні параметри елемента ЕЗЛ серії К137: рівні U1 = 0,7 ÷ 0,9 В; U0 =
= 1,45 ÷ 1,9В; вхідний струм l1вх = 0,2 мА ; струм через резистор емітерного повторю*
вача IRЕ = 4,5 ÷ 9 мА; струм споживання Iсп = 15 мА; потужність перемикання Рп = 70 мВт;
коефіцієнт об'єднання по входу Коб = 9; коефіцієнт розгалуження по виходу Кроз = 15;
коефіцієнт об'єднання по виходу Коб.вих = 5; напруга джерела живлення UИП = –5,2 В;
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температурний діапазон роботи ∆t = 10 ÷ 70°С; час затримки включення t1з,0 = 6 нс;
час затримки вимкнення t з0.1 = 6 нс; середня затримка поширення tз.п.ср = 6 нс.
У деяких елементів серій ЕЗЛ резистори R6, R7 не з'єднані безпосередньо
з транзисторами емітерного повторювача. Якщо ж такий варіант є наявним (емітери
транзисторів емітерних повторювачів кількох елементів під'єднані на одне наванта*
ження, а решта навантаження не використані), то на виході буде функція у = у1 + у2 +
+ … + уn, що і визначає Коб.вих.
Емітерно*зв'язана логіка непроста в застосуванні. Перепад логічних рівнів у такій
схемі невеликий і не яскраво виражений: –0,8 В та –1,6В, тому завадостійкість
схеми досить низька. Для живлення такої схеми необхідно три стабілізованих потуж*
нострумових джерела або шини живлення. Однак найбільша складність полягає
якраз у швидкодії. Через занадто різкі фронти потрібно, щоб з'єднувальні лінії роз*
глядалися як лінії передачі, отже, при проектуванні розводки і розташування еле*
ментів схеми потрібно проявляти особливу увагу. До того ж ЕЗЛ*схеми не можна
розташовувати поруч, а в разі такої необхідності слід використовувати багатошаро*
ві друковані плати.
Дана общая характеристика микросхем эмиттерно связанной логики. Описана
схема базового элемента. Приведены особенности переключения схемы.
Ключевые слова: эмиттерно связанная логика, базовый элемент, схема.
The general characteristic circuits emitter6coupled logic. The described scheme of
the basic element. The features of switching scheme.
Key words: emitter connected logic, the basic element, circuit.
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